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NOTA PRÉVIA 

O presente documento, denominado “Especificações Técnicas de Instalações Especiais para Projeto do Edifício 
Escolar” (ET:IE) tem como objetivo a criação de um instrumento orientador e regulador da conceção, 
construção e manutenção do edifício escolar e correspondentes sistemas técnicos e tecnológicos de 
construção nas especialidades de instalações técnicas especiais, e que resulta da experiência adquirida num 
universo de intervenções em cerca de 150 escolas (fases 0, 1, 2 e 3) do Programa de Modernização do Parque 
Escolar destinado ao Ensino Secundário (PMEES). 

O seu conteúdo reflete preocupações pela utilização de soluções concetuais e estruturantes de projeto, que 
permitam uma utilização mais eficiente dos recursos económicos, humanos e naturais, inscrevendo-se numa 
estratégia de desenvolvimento sustentável, determinante na otimização do binómio custo-qualidade. 
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Definições 

Para efeitos do presente documento, considera-se que os conceitos e definições relativos a instalações, 
equipamentos e sistemas são os referidos na legislação e manuais técnicos de referência aplicável a cada área 
de especialidade, salvo menção em contrário. 
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SCIE Segurança contra incêndios em edifícios 
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XI 

Legislação 

A informação técnica contida nas Especificações Técnicas de Instalações Especiais para Projeto do Edifício 
Escolar é enquadrada por uma matriz legal de referência, cujos principais diplomas se elencam de seguida, sem 
prejuízo da consulta da restante legislação aplicável. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 1 

: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

GERAL 
► Decreto -Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro e alterações 

subsequentes 
Regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE). 

► Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro Código dos contratos públicos (CCP). 

► Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto Condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na 
construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e 
edifícios públicos e habitacionais. 

► Decreto-Lei n.º 243/86, de 20 de agosto Regulamento geral de higiene e segurança do trabalho nos 
estabelecimentos comerciais, de escritórios e serviços (RGHST). 

► Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho Instruções para a elaboração de projetos de obras: conteúdo do 
caderno de encargos (programa e projeto de execução) e 
procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de 
projetos de obras públicas. 

► Diretiva 89/106/CEE do Conselho de 21 de dezembro 
► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto -Lei n.º 113/93, de 10 

de abril e alterações subsequentes 

Diretiva dos PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO (DPC) e marcação CE. 

ÁGUAS, ESGOTOS E SERVIÇO DE INCÊNDIOS 

► Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de 
Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais. 

► Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro Regime Jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE). 

► Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro Regulamento técnico da segurança contra incêndios em edifícios 
(SCIE). 

► Regulamentos Municipais ou dos Serviços Municipalizados 

SISTEMAS ELÉTRICOS 

► Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
(RTIEBT). 

SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES 

► Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio Regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes 
e infraestruturas de comunicações eletrónicas em loteamentos, 
urbanizações, conjuntos de edifícios e edifícios. 

► Manual ITUR - 2.ª edição (ANACOM, novembro de 2014) Infraestruturas de Telecomunicações em Loteamentos, 
Urbanizações e Conjunto de Edifícios. 

► Manual ITED - 3.ª edição (ANACOM, setembro de 2014) Prescrições e Especificações Técnicas das Infraestruturas de 
Telecomunicações em Edifícios. 

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (AVAC) 

► Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto Diploma que engloba: 

 Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação (REH); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Comércio e Serviços (RECS); 

e legislação relacionada 
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INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 1 

: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

SISTEMAS DE GÁS 

► Decreto-Lei n.º 263/89, de 17 de agosto Atividade das entidades instaladoras e montadoras e grupos 
profissionais associados à indústria de gases combustíveis. 

► Decreto-Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro Normas relativas ao projeto, execução, abastecimento e 
manutenção das instalações de gás em edifícios. 

► Portaria n.º 361/98, de 26 de junho e alterações 
subsequentes 

Regulamento Técnico Relativo ao Projeto, Construção, Exploração 
e Manutenção das Instalações de Gás Combustível Canalizado em 
Edifícios. 

► Normas e Especificações Técnicas das Entidades Concessionárias 

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS 
► Decreto n.º 513/70, de 30 de outubro Regulamento de Segurança de Elevadores Elétricos. 

► Diretiva n.º 95/16/CE, de 29 de junho e alterações 
subsequentes 

► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 
de setembro 

Princípios gerais de segurança a que devem obedecer os 
ascensores. 

► Decreto-Lei n.º 320/02, de 28 de dezembro Disposições aplicáveis à manutenção e inspeção de ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes. 

► Despacho n.º 939/2007 de 18 de janeiro Lista das normas harmonizadas no âmbito de aplicação da diretiva 
dos ascensores. 

SEGURANÇA INTEGRADA 
► Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE). 

► Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro  Regulamento técnico de segurança contra incêndio em edifícios 
(SCIE). 

► Caderno Técnico PROCIV 16 (ANPC, março de 2011) Guia para a aplicação do regime jurídico de segurança contra 
incêndio aos projetos de estabelecimentos escolares da ANPC. 

GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA (GTC) 
► Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto Diploma que engloba: 

 Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação (REH); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Comércio e Serviços (RECS); 

e legislação relacionada. 

► Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro Regras Técnicas das Instalações Elétricas de Baixa Tensão 
(RTIEBT). 

► Manual ITED - 3.ª edição (ANACOM, setembro de 2014) Prescrições e Especificações Técnicas das Infraestruturas de 
Telecomunicações em Edifícios. 

CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 

► Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro Regulamento geral do ruído (RGR). 

► Decreto-Lei n.º 96/2008, 9 de junho  Regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios (RRAE). 

ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (AQS) ATRAVÉS DE ENERGIA SOLAR 

► Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto Diploma que engloba: 

 Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Habitação (REH); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de 
Comércio e Serviços (RECS); 

e legislação relacionada. 
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XIII 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 1 

: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

AR COMPRIMIDO 
► Diretiva 97/23/CE, de 29 de maio  
► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto -Lei n.º 211/99, de 14 

de junho 

Diretiva dos EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO (ESP). 

► Despacho n.º 1859/2003 (2.ª série), de 30 de janeiro Instrução técnica complementar (ITC) para recipientes sob 
pressão de ar comprimido. 

► Decreto -Lei n.º 90/2010, de 22 de julho Regulamento de instalação, de funcionamento, de reparação e de 
alteração de equipamentos sob pressão (ESP). 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) 

► Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 de setembro e alterações 
subsequentes 

Regime geral da gestão de resíduos. 

► Portaria n.º 209/2004, de 03 de março Lista Europeia de Resíduos (LER) e definição das operações de 
valorização e de eliminação de resíduos. 

► Regulamentos Municipais ou dos Serviços Municipalizados 

CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (fase de projeto) 

► Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho Instruções para a elaboração de projetos de obras: conteúdo do 
caderno de encargos (programa e projeto de execução) e 
procedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de 
projetos de obras públicas. 

Refiram-se ainda algumas Diretivas comunitárias aplicáveis e relevantes neste contexto, e cujo cumprimento 
pode ser comprovado através de: 

i. Licença, com a evidência de validade, emitida por um Organismo de Certificação membro da EEPCA ou do CEN 
conforme o tipo de produtos; 

ii. Declaração CE e respetivos relatórios de ensaios que suportem a sua emissão. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS II 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

DIRETIVAS COMUNITÁRIAS 

► Diretiva 89/106/CEE do Conselho de 21 de dezembro 
TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto -Lei n.º 113/93, de 10 de abril e 
alterações subsequentes 

Diretiva dos PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO (DPC) e 
marcação CE. 

► Diretiva 95/16/CE, de 17 de maio e alterações subsequentes 
TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto-Lei n.º 176/2008, de 26 de agosto 
e alterações subsequentes 

Diretiva de MÁQUINAS (ascensores). 

► Diretiva 95/16/CE, de 17 de maio e alterações subsequentes Diretiva de ASCENSORES E COMPONENTES DE 
SEGURANÇA PARA ASCENSORES. 

► Diretiva 95/46/CE, 24 de outubro 
TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Lei n.º 67/98, de 26 de outubro e 
alterações subsequentes 

Regime jurídico da proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento dos dados 
pessoais e à livre circulação desses dados (LEI DA 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS). 

► Diretiva 97/23/CE, de 29 de maio  
TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto -Lei n.º 211/99, de 14 de junho e 
alterações subsequentes 

Diretiva dos EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO. 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da BAIXA TENSÃO. 
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I. INTRODUÇÃO 

Sendo a escola entendida como um elemento estratégico na construção de uma cultura de aprendizagem e de 
divulgação de conhecimento, então os elementos fundamentais dessa cultura devem estar presentes no 
espaço escolar. 

A intervenção nas escolas com ensino secundário no território nacional pretende melhorar a resposta da rede 
escolar face à procura, de forma eficaz, exigente e equitativa, contribuindo para a elevação do nível médio de 
qualificação académica, cultural e profissional da população portuguesa, bem como para a qualificação social e 
económica das cidades e do território. 

As intervenções de reabilitação do parque escolar nacional destinado ao ensino secundário devem ser 
prioritariamente orientadas para a necessidade de reposição da eficácia física e funcional dos edifícios 
existentes, identificando e desenvolvendo para cada escola uma adequada estratégia de intervenção. 

OBJETIVO 

Constitui objetivo das Especificações Técnicas de Instalações Especiais (ET:IE) a apresentação das principais 
estratégias e normas que definem os referenciais técnicos aplicáveis à conceção, construção e manutenção do 
edifício escolar, com vista a assegurar níveis de qualidade enquadrados numa estratégia de desenvolvimento 
sustentável. 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Este documento aplica-se à reabilitação das escolas destinadas ao ensino secundário existentes e em 
funcionamento, bem como a construções novas que resultem necessárias ao cumprimento do programa 
funcional de cada escola, definido e validado pelas diversas entidades envolvidas. 

ESTRUTURA DO DOCUMENTO 

As Especificações Técnicas de Instalações Especiais para Projeto do Edifício Escolar iniciam-se pela abordagem 
aos princípios gerais subjacentes à conceção das instalações, equipamentos e sistemas, seguindo-se pela 
descrição geral das especificações para cada especialidade técnica. Conclui-se com um conjunto de fichas por 
espaço funcional com a descrição pormenorizada das suas instalações. 

Os conteúdos técnicos acima descritos e observados neste documento estão assim organizados em três 
capítulos:  

 Capítulo 1 - MODELO DE INTERVENÇÃO PARA INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS: apresenta-se o 

conceito e o modelo; 

 Capítulo 2 - EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS: apresentam-se as 

exigências técnicas para a adequada definição e materialização das instalações especiais aplicadas ao 

modelo conceptual da escola, organizado segundo a estrutura base presente nas instruções para a 

elaboração de projetos de obras em edifícios estipulada pela portaria 701-H/2008, de 29 de julho e outros 

projetos, determinados por legislação específica; 

 Capítulo 3 -ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS POR ESPAÇO FUNCIONAL: apresenta-se a descrição por tipologia de 

espaço onde se discriminam as especificações técnicas. 

CRITÉRIOS DE INTERPRETAÇÃO 

Na terminologia usada na redação deste documento são utilizados os seguintes critérios: 
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 Associada à expressão “deve” subjaz a obrigatoriedade de satisfação da especificação em causa e 
determina sempre uma condição mínima; 

 Associada à expressão “pode” ou a indicações “recomendadas”, admite-se a escolha entre uma 
alternativa sujeita a aprovação pelo gestor do processo. 

O significado das expressões técnicas utilizadas ao longo deste documento está explicitado no ponto 
“DEFINIÇÕES”. 

ENQUADRAMENTO 

A aplicação das recomendações propostas neste documento é delimitada pela disciplina consagrada na lei 
geral, nos regulamentos especiais de âmbito europeu, nacional e regional e, ainda, nos regulamentos 
municipais e dos serviços municipalizados e demais entidades certificadoras. 

A leitura deste documento deve ainda ser feita em direta articulação com a restante documentação técnica 
produzida pela Parque Escolar, pelo Ministério da Educação e Ciência e por serviços deste dependentes. 
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II. MODELO DE INTERVENÇÃO PARA INSTALAÇÕES, 

EQUIPAMENTOS E SISTEMAS 

O conjunto de edifícios escolares a nível nacional constitui um grupo heterogéneo, quer nas condições tipo-
morfológicas dos edifícios quer da sua qualidade arquitetónica e construtiva. Embora maioritariamente 
composto por soluções normalizadas, decorrentes da aplicação de projetos-tipo e com recurso à construção 
em série, existem igualmente: 

 Edifícios de valor patrimonial, com classificação consagrada por lei; 

 Edifícios com soluções inovadoras na sua época, em termos espaciais ou construtivos. 

Apesar da diversidade de modelos de escolas, podem apontar-se dois tipos distintos de edifícios, que se 
revelam especialmente condicionantes na conceção de todas as instalações, equipamentos e sistemas, 
designadamente: 

 Edifícios compactos com um ou mais pisos; 

 Edifícios autónomos, integrados num recinto escolar (pavilhões ligados por circulações cobertas). 

A necessidade de dotar as escolas de ambientes de trabalho adequados a cada espaço através de novos meios 
tecnológicos, coadjuvados pelas exigências legais das duas últimas décadas, determina que a remodelação das 
instalações técnicas assuma uma preponderância face à sua expressão passada, sendo exemplo, a nova 
presença dos sistemas de climatização e de ventilação. 

Em suma, as instalações técnicas desempenham um papel fundamental na qualidade de exploração dos 
edifícios escolares. Assim, a sua conceção e dimensionamento devem basear-se em critérios objetivos, 
assegurando, por um lado, o cumprimento dos regulamentos em vigor para área de intervenção, e por outro, a 
sua integração harmoniosa no espaço escolar, independentemente da sua função. 

II.A. PRINCÍPIOS GERAIS DE CONCEÇÃO 

As soluções apresentadas em projeto devem ponderar o equilíbrio de três fatores que preconizam a melhor 
relação no binómio qualidade/ custo, demonstradas com os respetivos cálculos, atendendo designadamente 
ao seguinte: 

i. Custo inicial; 

ii. Custo de manutenção; 

iii. Custo de exploração. 

Esta abordagem assente num modelo sustentável deve garantir que os equipamentos e sistemas sejam 
simultaneamente: 

i. De elevada robustez ao nível do funcionamento; 

ii. De elevada resistência ao uso, ao ambiente e mesmo ao vandalismo; 

iii. Com custos de instalação controlados; 

iv. Com custos energéticos otimizados. 

II.A1. CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO 

Considerando o objetivo da escola e as suas condições de utilização, os objetivos principais a ter em atenção na 
escolha das soluções para instalações técnicas, devem ser os seguintes: 

i. Segurança e fiabilidade em termos de exploração e de manutenção; 
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ii. Flexibilidade e durabilidade no tempo, de forma a responder adequadamente aos diversos programas 
de ensino que venham a ser preconizados; 

iii. Flexibilidade de adequação às condições de exploração de cada local, tendo em vista o controlo 
efetivo sobre situações de emergência e racionalização dos recursos humanos dedicados à exploração; 

iv. Redução de consumos de energia por seleção criteriosa do seguinte: 

 Fontes de luz de alto rendimento e elevada eficiência luminosa; 

 Equipamentos de climatização e ventilação; 

v. Obtenção de adequados níveis de conforto, aliados à maximização da eficiência energética do edifício 
por via da minimização dos custos de exploração; 

vi. Identificação clara de critérios e princípios condutores para a conceção e desenvolvimento do projeto 
das diversas especialidades. 

II.A2. PRESSUPOSTOS DE CONCEÇÃO 

Os pressupostos adotados para a conceção e elaboração das soluções técnicas das instalações, equipamentos e 
sistemas são os seguintes: 

i. Espaços flexíveis face a eventuais necessidades de alteração no que respeita às infraestruturas, 
evitando, sempre que possível, grandes intervenções. Esta estratégia pode resultar no seguinte: 

 Reservas nos caminhos de cabos (energia e comunicações) e sua acessibilidade; 

 Existência de quadros elétricos em vários espaços; 

 Utilização de calha técnica. 

ii. Equipamentos e sistemas que considerem a otimização técnica e económica nas fases de instalação e 
exploração, designadamente ao nível de: 

 Soluções standard; 

 Soluções com a melhor relação qualidade/custo dados os requisitos específicos de cada escola. 

iii. Abertura das instalações da escola à comunidade. 

Merece ainda referência a eventual necessidade de adaptação do projeto a uma obra executada por fases de 
construção. Este facto condiciona a conceção de soluções que permitam a alternância e independência entre 
zonas em pleno funcionamento com outras em construção, devidamente isoladas e com acessos próprios à 
obra. 

II.B. MEDIDAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

No âmbito da sustentabilidade, eficiência energética e qualidade do ar interior devem ser promovidas as 
seguintes medidas obrigatórias: 

i. Isolamento da envolvente; 

ii. Envidraçados com fator solar apropriado e respetivo sombreamento; 

iii. Ventilação natural; 

iv. Contabilização da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal nos espaços de ensino; 

v. Elevada eficiência energética de todos os equipamentos e sistemas ativos (sistemas de AVAC, 
aparelhos de iluminação, entre outros); e 
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vi. Utilização de energias renováveis, designadamente ao nível da energia solar térmica ou produção de 
energia por sistema termodinâmico, para produção de água quente sanitária para balneários, 
complementada com sistemas de apoio. 

II.C. RESERVA DE LOCAIS PARA PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Não está previsto o fornecimento de equipamento para produção de energia elétrica por painéis fotovoltaicos, 
pelo que não se pretende a elaboração do respetivo projeto. Ainda neste contexto, assinala-se o facto da 
legislação relativa à produção de energia elétrica por entidades particulares ter sido sujeita a alterações ao 
longo dos últimos anos. 

Neste sentido, importa que a equipa de projeto dê cumprimento ao conjunto de premissas a seguir 
assinaladas, de forma a permitir a futura instalação de painéis fotovoltaicos sem intervenções complexas nos 
edifícios, a saber: 

i. Reservar áreas livres nas coberturas para instalação dos painéis, para obtenção do máximo 
rendimento através da melhor orientação solar face ao retorno de investimento, e considerando as 
necessidades locais para instalação de equipamento de outras especialidades; 

ii. Reservar uma capacidade de produção para uma potência máxima de 250 kWp; 

iii. Definir uma implantação que evite o sombreamento e estabeleça a necessidade de divisão do 
conjunto de painéis em fiadas contínuas, considerando um espaçamento mínimo calculado na estação 
mais desfavorável do ano (inverno); 

iv. Reservar espaço técnico, o mais próximo possível dos painéis, para instalação de inversores e outros 
equipamentos afetos ao sistema; 

v. Prever caminhos de cabos no exterior e interior dos edifícios que interliguem os locais de reserva nas 
coberturas com o posto de transformação cliente (PTC); e 

vi. Reservar espaços no PTC para a instalação dos equipamentos necessários à eventual venda de energia 
à rede pública (injeção) e para outros equipamentos necessários à produção destinada a 
autoconsumo. 

Considerando que, por princípio, se pretende a instalação de um PTC do tipo pré-fabricado, deve prever-se a 
construção de uma laje de soleira para ampliação de solução conjunta como consumidor e produtor 
independente de energia elétrica. 

II.D. ÁREAS FUNCIONAIS DA ESCOLA 

No âmbito dos projetos de instalações técnicas a diversidade de espaços resultantes da hierarquia funcional de 
uma escola não é a mais operativa e sistemática para efeitos do respetivo dimensionamento. Importa assim 
estabelecer grupos de espaços onde se identifiquem características similares como: 

i. Uso e funcionalidade; 

ii. Número de ocupantes; 

iii. Horários de funcionamento; ou 

iv. Exigências de segurança. 

Esse facto é determinante para adotar uma nomenclatura que sintetize aquelas características e que funciona 
em paralelo com a identificação funcional completa necessária à definição do programa de uma escola. Os 
espaços presentes na tabela seguinte, conforme indicados nas Especificações de Arquitetura (ET:A) resultam 
agrupados da seguinte forma: 
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Tabela I. Lista de espaços tipificados da Escola 

DENOMINAÇÃO NO 
ÂMBITO DAS 
INSTALAÇÕES 

TÉCNICAS (ET:IE) 

ESPAÇOS FUNCIONAIS NÚCLEO (ET:A) 

► ESPAÇOS LETIVOS 

NÚCLEO DE SALAS DE 

AULA 

 SALA DE AULA 

 SALA DE AULA DE PEQUENOS GRUPOS  

 SALA DE AULA DE GRANDES GRUPOS  

 SALA DE MÚSICA 

A. ESPAÇOS DE 
APRENDIZAGEM FORMAL 

NÚCLEO DE TECNOLOGIAS 

DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TIC) 

 SALA DE INFORMÁTICA E MULTIMÉDIA 

 OFICINA DE INFORMÁTICA 

NÚCLEO DE CIÊNCIAS 

 SALA DE CIÊNCIAS 

 LABORATÓRIO 

 SALA DE APOIO E DE PREPARAÇÃO 

NÚCLEO DE ARTES 

VISUAIS 
 SALAS DE ARTES (TIPOS I E II) 

 SALA DE APOIO E DE PREPARAÇÃO 

NÚCLEO DE ARTES DO 

ESPETÁCULO 
 SALA DE ARTES DO ESPETÁCULO 

► ESPAÇOS LETIVOS 
OFICINAIS 

NÚCLEO DE ENSINO 

PROFISSIONAL 

 NÚCLEO OFICINAL DE MECÂNICA  

 NÚCLEO OFICINAL DE ELETRICIDADE E 

ELETRÓNICA 

 NÚCLEO OFICINAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL 

► BIBLIOTECA BIBLIOTECA ESCOLAR 
 SALA NUCLEAR DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 GABINETE DE GESTÃO E TRATAMENTO 

DOCUMENTAL 
B. ESPAÇOS DA BIBLIOTECA 

ESCOLAR 

► ESPAÇOS 
DESPORTIVOS 

SALA DE GINÁSTICA E DANÇA 

D. ESPAÇOS DESPORTIVOS  
GINÁSIO 

CAMPO POLIDESPORTIVO EXTERIOR COBERTO 

CAMPOS DESPORTIVOS EXTERIORES 

► ESPAÇOS DE 
CONVÍVIO 

NÚCLEO DO ALUNO 
 ÁREA INFORMAL E DE LAZER 

 ÁREA DE REFEITÓRIO 

 ÁREA DE CAFETARIA 
C. ESPAÇOS SOCIAIS E DE 

CONVÍVIO 

SALA DE PAUSA COM COPA (PARA PESSOAL DOCENTE) 
H. ESPAÇOS DE PESSOAL 

DOCENTE E NÃO DOCENTE SALA DE PAUSA COM COPA (PARA PESSOAL NÃO DOCENTE) 

► ESPAÇOS DE 
TRABALHO 

LOJA ESCOLAR 
C. ESPAÇOS SOCIAIS E DE 

CONVÍVIO ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

PORTARIA 
E. ENTRADAS E ATENDIMENTO 

PÚBLICO SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR (SECRETARIA) 

NÚCLEO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
F. 

ESPAÇOS DE FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES E DE 
CERTIFICAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NÚCLEO DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

NÚCLEO DE GESTÃO 

G. 
ESPAÇOS DE ÓRGÃO DE 
GESTÃO E DE APOIO 
SOCIOEDUCATIVO 

ESPAÇOS DE APOIO SOCIOEDUCATIVO 

GABINETES E ESPAÇOS DE TRABALHO COLETIVO 

SALA DE TRABALHO E REUNIÕES PARA DOCENTES H. ESPAÇOS DE PESSOAL 
DOCENTE E NÃO DOCENTE 

GABINETE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO 
I. ESPAÇOS DE APOIO E ÁREAS 

TÉCNICAS POSTO DE PRIMEIROS SOCORROS 

► COZINHA E 
CAFETARIA 

COZINHA, CAFETARIA E ÁREAS COMPLEMENTARES C. ESPAÇOS SOCIAIS E DE 
CONVÍVIO 

► ÁTRIOS E 
CIRCULAÇÕES 

ÁTRIO E RECEÇÃO E. ENTRADAS E ATENDIMENTO 
PÚBLICO 



MODELO INTERVENÇÃO  

 

< <   Índice  < <  
 

7 

DENOMINAÇÃO NO 
ÂMBITO DAS 
INSTALAÇÕES 

TÉCNICAS (ET:IE) 

ESPAÇOS FUNCIONAIS NÚCLEO (ET:A) 

► ÁREAS HÚMIDAS 

LAVANDARIA 

I. ESPAÇOS DE APOIO E ÁREAS 
TÉCNICAS 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

BALNEÁRIOS 

► ESPAÇOS TÉCNICOS 

CENTRAL TÉCNICA DE GESTÃO E CONTROLO E. ENTRADAS E ATENDIMENTO 
PÚBLICO 

ARQUIVOS 

I. ESPAÇOS DE APOIO E ÁREAS 
TÉCNICAS 

ARRECADAÇÕES 

ESPAÇOS TÉCNICOS 

 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO CLIENTE 

 POLOS TÉCNICOS PARA BASTIDORES 

 GRUPO HIDROPRESSOR 

 GRUPO GERADOR 

 CENTRAL TÉRMICA 

 ESPAÇOS TÉCNICOS DE AVAC 

 CENTRAL DE BOMBAGEM PARA O SERVIÇO DE 

INCÊNDIOS 

 ARMAZENAMENTO PRINCIPAL DE RSU 

II.E. ESPAÇOS TÉCNICOS 

Os diversos espaços técnicos destinados a conter as centrais operacionais das diferentes instalações técnicas 
albergam as unidades centrais que permitem o funcionamento integrado de todas as instalações, 
equipamentos e sistemas. Destacam-se, entre outros, os seguintes: 

i. Quadro geral da escola; 

ii. Central técnica de gestão e controlo; 

iii. Polos técnico para bastidores: 

 Principal; 

 Secundários; 

iv. Grupo hidropressor (central de bombagem de serviço de incêndios e outro, se necessário); 

v. Central de produção térmica; e 

vi. Grupo gerador; 

vii. Espaços técnicos de AVAC; 

viii. Central de bombagem para o serviço de incêndios; e 

ix. Armazenamento de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

II.E1. ACESSIBILIDADE A ESPAÇOS TÉCNICOS 

Os acessos a estes espaços têm de efetuar-se de forma fácil e controlada para os técnicos, porém restrita aos 
funcionários e interdita aos alunos. Devem permitir facilidade de acesso, mesmo com a escola em pleno uso, 
sem comprometer o funcionamento das áreas letivas, importando observar os seguintes princípios 

i. Localização em zonas públicas ou de circulação com acesso direto e fácil para fins de manutenção, 
estando desaconselhada a utilização de alçapões para esse fim (quando efetivamente necessários 
devem dispor de dimensões adequadas); 
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ii. Acessibilidade e circulação interior em condições ergonómicas plenas, à semelhança de qualquer 
outro local de trabalho; 

iii. Acesso corrente a equipamentos e instalações para fins de manutenção sem desmontagem de 
elementos de revestimento fixos como tetos falsos. 

II.E2. INFRAESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS TÉCNICOS 

Em todos os espaços técnicos devem existir caminhos de cabos (esteira ou calha técnica) adequados ao espaço 
em causa, de modo a responder a futuras necessidades de instalação de alimentações, designadamente 
tomadas de energia e de comunicações. Estes caminhos de cabos devem encontrar-se perfeitamente 
acessíveis. 

Sempre que os espaços técnicos exijam a execução de trabalhos de manutenção devem prever-se pontos de 
água e drenagem no pavimento de forma a permitir a realização de quaisquer operações de lavagem dos 
componentes. 

Quando instalados à intempérie todos os equipamentos, tubagens, condutas ou cablagem devem estar 
devidamente protegidos. Em particular, as mangueiras dos pressostatos devem dispor de proteção contra a 
ação da radiação ultravioleta, designadamente mangas de PEHD. 

Todas as tubagens e condutas devem dispor de identificação do fluido e do seu sentido
1
. 

II.E3. ESPAÇOS TÉCNICOS PRINCIPAIS 

QUADRO GERAL DA ESCOLA 

Independentemente da tipologia da escola, compacta ou pavilhonar, a sala técnica onde se localiza o quadro 
elétrico de entrada (QEE) deve ser o local a partir do qual se efetuam as alimentações aos seguintes locais: 

i. Aos restantes quadros do edifício; 

ii. Aos restantes edifícios que componham o complexo escolar. 

Nas escolas pavilhonares admite-se que as alimentações dos diversos edifícios sejam efetuadas a partir do 
quadro geral de baixa tensão (QGBT), devendo este ser instalado obrigatoriamente em compartimento próprio 
isolado da zona de média tensão. 

CENTRAL TÉCNICA DE GESTÃO E CONTROLO 

Neste espaço localizam-se as centrais dos diversos sistemas (incêndio, intrusão, GTC e CCTV). Deve ser um 
espaço acessível apenas a pessoas autorizadas e deve localizar-se em sala anexa à receção ou no próprio local 
desta, de forma que os alarmes a seguir indicados sejam audíveis: 

i. A deteção de incêndio; 

ii. A deteção de gás; 

iii. A central de bombagem de serviços de incêndio; 

iv. Os controladores permanentes de isolamento (CPI). 

                                                                 

1
 Consultar NT 2em www.parque-escolar.pt. 

http://www.parque-escolar.pt/
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PÓLO TÉCNICO PRINCIPAL E BASTIDORES SECUNDÁRIOS 

O pólo técnico principal, com cerca de 15 m
2
, destina-se aos equipamentos centrais da rede de 

telecomunicações (bastidor principal, servidores, entre outros). Devem ainda considerar-se outros espaços 
técnicos necessários para a instalação de bastidores secundários da rede estruturada. 

INSTALAÇÕES DE AVAC 

A conceção das instalações de AVAC, onde se incluem os espaços técnicos necessários à instalação dos 
equipamentos, para além de devidamente dimensionados de forma a assegurar o seu correto funcionamento, 
deve igualmente basear-se num princípio de garantia das condições ergonómicas e de segurança, para permitir 
a execução das atividades de exploração e manutenção sem quaisquer riscos e constrangimentos, de que é 
exemplo a substituição de filtros do ar ou componentes das máquinas. 

Em todos os espaços técnicos de AVAC, incluindo os localizados em coberturas, bem como na central de 
produção térmica, devem existir as seguintes infraestruturas e acessórios: 

i. Pontos de água com torneiras de serviço e respetiva drenagem; 

ii. Iluminação adequada, normal e de segurança; 

iii. Tomadas monofásicas e trifásicas; 

iv. Extintores adequados a cada espaço técnico. 

No que respeita à localização dos espaços técnicos, ressalva-se a obrigatoriedade em não colocar centrais 
térmicas e caldeiras em coberturas. 

INSTALAÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

No caso das redes de águas não se pretende a instalação de grupos de bombagem em espaços subterrâneos. 
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III. EXIGÊNCIAS TÉCNICAS PARA INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS 

E SISTEMAS 

Neste capítulo, encontram-se organizadas por especialidade as especificações-base das soluções, dos 
equipamentos e dos materiais, desde os princípios de conceção e definição do tipo de sistemas às respetivas 
especificações técnicas. A informação está organizada segundo a estrutura base patente nas instruções para a 
elaboração de projetos de obras em edifícios, estipulada pela portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

Nos diferentes subcapítulos referem-se as condições específicas que estabelecem os princípios programáticos e 
de intervenção para cada uma das especialidades: 

1.1. Instalações, equipamentos e sistemas de águas, esgotos e serviços de incêndios; 

1.2. Instalações, equipamentos e sistemas elétricos; 

1.3. Instalações, equipamentos e sistemas de comunicações; 

1.4. Instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC); 

1.5. Instalações, equipamentos e sistemas de gás; 

1.6. Instalações, equipamentos e sistemas de transporte de pessoas e cargas; 

1.7. Sistemas de segurança integrada; 

1.8. Sistemas de gestão técnica centralizada (GTC); 

1.9. Condicionamento acústico. 

Para além destas áreas, a singularidade destes edifícios a requalificar exige outros projetos específicos, como: 

1.10. Produção de água quente sanitária (AQS) através de sistema solar térmico; 

1.11. Instalações, equipamentos e sistemas de ar comprimido; 

1.12. Sistema de deposição de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

Assumindo o plano da manutenção e conservação das instalações, sistemas e equipamentos como um aspeto 
fulcral, igualmente exigido pela portaria 701-H/2008, de 29 de julho, o qual deve ser observado desde o 
desenvolvimento das fases iniciais de projeto, com implicação em todas as especialidades, enumeram-se 
também alguns aspetos a cumprir no ponto: 

1.13. Plano da manutenção e conservação em fase de projeto. 

1.1 ESTRUTURA GERAL DOS SUBCAPÍTULOS 

No início de cada subcapítulo destaca-se o enquadramento normativo e legislativo principal. Em seguida são 
indicadas as exigências específicas suportadas por aspetos técnicos adequados a um edifício de natureza 
escolar e os parâmetros de dimensionamento ou soluções-padrão a adotar ou evitar, não decorrentes do 
enquadramento legal. 

Para a generalidade das especialidades os trabalhos inerentes à instalação de sistemas ou aspetos subjacentes 
de natureza processual não se encontram identificados, estando presentes no Apêndice 1 das presentes 
Especificações, por exemplo: 

i. Desmontagem, remoção e transporte de equipamentos e materiais existentes; 

ii. Trabalhos de construção civil associados; ou 

iii. Ensaios, licenciamentos, certificações ou vistorias. 
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Excecionalmente, no final de cada subcapítulo podem surgir anotações importantes, conforme indicado no 
quadro seguinte. 

& 
: NOTAS PARA PROJETO | EXECUÇÃO 

► PEÇAS DESENHAS  

► MEMÓRIA DESCRITIVA  

► FASEAMENTO EM OBRA  

► ENSAIOS  

► GARANTIAS  

► OUTRAS EXIGÊNCIAS  

 

Podem igualmente surgir indicações relativas a soluções alternativas diferentes do que está indicado no 
presente documento. Essas soluções devem ser acompanhadas de justificação técnico-económica devidamente 
fundamentada, ficando sujeitas a aprovação condicionada na fase de estudo prévio. 

CAPITULO | SUBCAPÍTULO . SOLUÇÕES CONDICIONADAS 

: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► SITUAÇÃO 1  

► SITUAÇÃO 2  

► SITUAÇÃO 3  

 

CAPITULO | SUBCAPÍTULO . SOLUÇÕES NÃO ACEITES 
: SOLUÇÃO : MOTIVO 

► SOLUÇÃO 1 
 

► SOLUÇÃO 2 
 

► SOLUÇÃO 3 
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III. 1 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

A conceção e dimensionamento das redes prediais de distribuição de água e de drenagem das águas residuais 
domésticas e pluviais dos edifícios escolares devem assegurar, por um lado, o cumprimento dos regulamentos 
em vigor para a área de intervenção, e por outro, a harmoniosa integração nos ambientes da escola. 

Assim, as instalações de águas e esgotos destes edifícios devem ser projetadas tendo em vista os seguintes 
critérios: 

i. Segurança e fiabilidade das instalações em termos de exploração e de manutenção; 

ii. Flexibilidade de adequação das instalações às condições de exploração de cada local, tendo em vista o 
controlo efetivo sobre situações de emergência e racionalização dos meios humanos dedicados à 
exploração; 

iii. Redução de consumos de água por seleção criteriosa dos equipamentos, nomeadamente torneiras e 
fluxómetros; 

iv. Obtenção de níveis de conforto adequados à escola. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
DRENAGEM DE ESGOTOS 1 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 
23 de agosto 

Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais. 

► Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 de abril Regulamento dos Sistemas Energéticos de Climatização em Edifícios (RSECE) em particular 
no ANEXO III “Espessuras mínimas de isolamento”. 

► Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de 
agosto 

Diploma que engloba o seguinte: 

 Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH); 

 Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 
(RECS); 

e legislação relacionada. 

► Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro 

Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 

► Portaria n.º 1532/2008, de 29 de 
dezembro 

Regulamento técnico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 

► Informação Técnica de Edifícios ITE 31 - 
10.ª edição (Vítor M.R. Pedroso, LNEC, 
2006) 

Regras de dimensionamento dos Sistemas Prediais de Distribuição de Água e de 
Drenagem de Águas Residuais Domésticas e Pluviais. 

► NT/2, de 30 de março de 2011 Identificação de Tubagens e Condutas. 

► Regulamentos Municipais ou de Serviços Municipalizados 

 

O presente subcapítulo tem como principal objetivo definir as linhas orientadoras a adotar na conceção global 
dos sistemas de abastecimento de água e de drenagem de águas residuais dos edifícios escolares. 

Na tabela seguinte encontra-se uma síntese dos espaços com necessidade de abastecimento de água e 
respetiva drenagem: 
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Tabela II. Abastecimento de água e drenagem por grupo de espaços 

ESPAÇO A
B

A
S
T
E
C

IM
E
N

T
O

 

D
E
 Á

G
U

A
 F

R
IA

 

A
B

A
S
T
E
C

IM
E
N

T
O

 

D
E
 Á

G
U

A
 Q

U
E
N

T
E
 

D
R

E
N

A
G

E
M

 D
E
 

Á
G

U
A

 R
E
S
ID

U
A

L
 

D
R

E
N

A
G

E
M

 D
E
 

P
A

V
IM

E
N

T
O

 

E
Q

U
IP

A
M

E
N

T
O

 |
 

A
P

A
R

E
LH

O
 

► ESPAÇOS LETIVOS 
[oficinais e gerais] 

 LABORATÓRIOS 

 SALAS DE ARTES E RESPETIVA PREPARAÇÃO 

 OFICINAS DA MECÂNICA E DA CONSTRUÇÃO 

CIVIL (ZONAS DE LAVAGEM) 

 CARPINTARIAS E LAB. CONTROLO DA 

QUALIDADE 

 CÂMARA ESCURA 

● --- ● ● Cubas 

 SALAS DE PREPARAÇÃO DOS LABORATÓRIOS ● ● ● ● 
Cubas 

Ligação a equipamentos 

 OFICINA DA ELETRICIDADE E DE ELETRÓNICA ● --- ● ● Cubas 

 ESPAÇO EXTERIOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL ● --- --- ● Ponto de água 

► ESPAÇOS DE 
TRABALHO 

 POSTO DE PRIMEIROS SOCORROS ● --- ● ● Lavatório 

► ESPAÇOS DE CONVÍVIO 
 NÚCLEO DO ALUNO ● --- ● ● 

Lavatórios 
Ligação a equipamento 

 SALAS DE PAUSA (COPA) ● ● ● ● Cubas 
Ligação a equipamentos ► COZINHA E CAFETARIA ● ● ● ● 

► ÁREAS HÚMIDAS 

 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS (IS) ● --- ● ● 
Aparelhos sanitários  BALNEÁRIOS 

 IS COM BANHO ASSISTIDO 
● ● ● ● 

 LAVANDARIA ● --- ● ● 
Ponto de água 

Ligação a equipamento 

► ESPAÇOS TÉCNICOS 

 GABINETE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO ● --- ● ● Cubas 

 GRUPO HIDROPRESSOR 

 CENTRAL TÉRMICA 

 ESPAÇOS TÉCNICOS DE AVAC  
● --- --- ● Pontos de água 

 ARRECADAÇÕES DE LIMPEZA ● --- ● ● 
Pontos de água 
Pias de despejo 

► ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES  SERVIÇO DE INCÊNDIOS ● --- --- --- Ligação a equipamentos 

► ESPAÇOS EXTERIORES 
● --- ● --- Bebedouros 

● --- --- --- 
Ponto de água para 

ligação de mangueiras 

1.1 SISTEMA PREDIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

A conceção do sistema predial de distribuição de água deve ser feita de forma a facilitar todas as operações de 
manutenção ou conservação. 

1.1.1 ABASTECIMENTO AOS EDIFÍCIOS 

O ramal de ligação corresponde ao troço de canalização que efetua a ligação entre o sistema predial e o 
sistema público de abastecimento de água. A sua instalação compete à respetiva entidade 
licenciadora/abastecedora de água (Serviços Municipalizados ou outra entidade abastecedora). 

Para que a entidade abastecedora de água possa providenciar a ligação à rede de abastecimento, o ponto de 
ligação que corresponde à extremidade jusante do ramal de ligação, deve ser previamente executado, de 
acordo com o material e diâmetro previstos. 
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1.1.1.1 RAMAL DE LIGAÇÃO E CONTADORES 

O ramal de ligação deve ser único, isto é, deve efetuar a ligação de todas as redes previstas à rede geral: a de 
consumo, a de combate a incêndio ou outros fins. 

Nos projetos referentes a alterações consideráveis de reabilitação ou ampliação em edifícios escolares 
existentes, deve ser avaliada a possibilidade de se manter o ramal de abastecimento existente bem como a 
localização do respetivo contador. Este deve ser instalado em caixa regulamentar de acordo com pormenor 
fornecido pela respetiva entidade abastecedora. 

Devem prever-se contagens independentes: 

i. Para a rede de abastecimento; 

ii. Para a rede que alimenta os reservatórios destinados à reserva de água para combate a incêndio; e 

iii. Para as zonas que possam ser objeto de utilização diferenciada e individualizada (ex: zonas 
concessionadas), nomeadamente cafetaria, cozinha ou outros, devem também dispor de contagem 
autónoma. 

Todos os contadores da escola devem estar em conexão com o contador totalizador de forma a permitir que a 
leitura dos mesmos seja realizada simultaneamente. 

1.1.1.2 DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os traçados das canalizações das redes prediais de abastecimento de água devem ser executados em troços 
retilíneos (horizontais e verticais), evitando mudanças bruscas de direção e secção, com as seguintes 
características: 

i. Inclinações de 0,5 % (valor de referência), para os troços horizontais; 

ii. Raios de curvatura adequados, para tubagens flexíveis; 

iii. Ortogonalidade e paralelismo em relação a paredes e pavimentos, para canalizações rígidas; 

iv. As menores extensões possíveis a montante das unidades de contagem; e 

v. Paralelismo entre as tubagens de água quente e água fria, devendo estas últimas ficar instaladas 
abaixo das primeiras, a uma distância mínima de 0,05 m (de forma a prevenir condensações). 

Os troços de canalização a montante dos contadores devem ser, sempre que possível, instalados à vista ou 
acima de teto falso amovível. 

Toda a tubagem metálica aparente deve estar identificada na cor definida na NT2
2
. 

Nos percursos paralelos a tetos ou elementos estruturais deve-se garantir que os afastamentos a estes 
elementos permitam a correta instalação e manutenção das canalizações (recomenda-se no mínimo 20 cm). 

Nas travessias de elementos estruturais ou juntas de dilatação devem ser adotadas disposições construtivas 
que permitam evitar a absorção, por parte das tubagens, de esforços resultantes dos movimentos da estrutura. 

O atravessamento de paredes e pavimentos far-se-á através de mangas ou bainhas de material adequado, 
inerte ou de nobreza igual ou inferior à das canalizações. 

Os materiais a adotar nos isolamentos devem possuir um bom desempenho, ser imputrescíveis, não corrosivos, 
incombustíveis e resistentes à humidade. 
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Nas tubagens rígidas as curvas ou mudanças de direção devem ser executadas apenas com acessórios 
normalizados associados ao sistema em instalação. Nos tubos flexíveis devem-se respeitar os diâmetros de 
curvatura indicados pelos fabricantes. 

Os valores limites regulamentares de velocidade (entre 0,50 e 2,00 m/s) devem ser sempre respeitados de 
forma a evitar velocidades excessivas ou tão baixas que constituam zonas de estagnação. Os pontos baixos 
também devem ser evitados. 

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

Para a manutenção de níveis de ruído aceitáveis, além das medidas indicadas anteriormente, devem ainda 
tomar-se as seguintes medidas: 

i. Instalar os equipamentos de elevação e pressurização sobre bases isoladas (tipo laje flutuante) 
devidamente dimensionadas; 

ii. Adotar ancoragens elásticas para as canalizações instaladas à vista; e 

iii. Escolher equipamentos, tais como torneiras, autoclismos, entre outros, que, pela sua qualidade, não 
sejam fonte de ruído e que sejam específicos para utilização em locais públicos; 

Com vista à redução de consumos de água, todos os dispositivos de utilização devem ser dotados de 
temporizador. As torneiras dos lavatórios devem ter a possibilidade de regulação de caudal, recomendando-se 
que o caudal máximo seja de 3,00 l/min. 

1.1.1.3 QUALIDADE DA ÁGUA, PRESSÃO E CAUDAL 

Os sistemas de abastecimento de água devem ser concebidos de forma a garantir a manutenção da qualidade 
da água e boas condições do fornecimento no que diz respeito à pressão e caudal nos dispositivos de 
utilização. 

Assim, antes de iniciar o projeto, devem ser solicitados à respetiva entidade abastecedora, os valores máximos 
e mínimos da pressão na rede geral de distribuição de água, de forma a evitar a ocorrência de falta de pressão 
ou sobrepressões na rede predial. 

A pressão de serviço nos dispositivos de utilização deve situar-se entre 50 e 600 kPa (5 a 60 m.c.a.), devendo 
prever-se a instalação de uma estação reguladora/ estabilizadora nos ramais de entrada. 

Não é permitida a integração de reservatórios nos sistemas prediais de abastecimento de água para consumo 
humano. Assim, desde que não seja possível garantir o valor mínimo de pressão, deve ser instalado 
equipamento de pressurização. 

Nas situações em que o valor máximo de pressão seja ultrapassado deve ser instalada uma válvula redutora de 
pressão. 

Em ambos os casos descritos, devem ser integradas no projeto as respetivas características técnicas e 
verificações hidráulicas. 

A manutenção da qualidade da água deve ser garantida através do recurso a dispositivos anticontaminação, 
que protejam as redes de água de eventuais depressões ocorridas nos sistemas público ou predial, e anulem 
qualquer possibilidade de contacto direto ou por aspiração, com as águas residuais e respetivas redes de 
drenagem. 

A prevenção contra a contaminação nas redes prediais e na rede geral de abastecimento, devido a possíveis 
baixas de pressão (que podem originar retorno do escoamento), efetua-se através da instalação de diversos 
órgãos e a adoção de algumas disposições construtivas a seguir indicadas: 

i. Instalação obrigatória de válvulas de retenção, desde que o distribuidor não a preveja; 
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ii. Garantia de afastamento mínimo de 0,02 m entre as extremidades das torneiras e o nível de águas 
nas louças; 

iii. Instalação de desconexão em todos os pontos de rejeição de água; e 

iv. Utilização de vedantes inertes, não tóxicos. 

1.1.1.4 TIPOS DE MATERIAIS A UTILIZAR NAS TUBAGENS 

A seleção dos materiais deve ser efetuada tendo em conta: 

i. As características e respetiva gama de aplicabilidade; 

ii. O tipo de utilização a que se destinam, assim como os níveis de desempenho e conforto pretendidos; 

iii. As condições de funcionamento, nomeadamente a velocidade de escoamento, a temperatura da água, 
a exposição solar e as possíveis ações mecânicas. 

Devem ser utilizados sistemas homologados, com a homologação individual dos materiais e sempre que 
exigível, devem ter todos os materiais e equipamentos com marcação CE. 

Sempre que exista tubagem aparente, instalada tanto no exterior como no interior, deve ser resistente à 
corrosão e estar devidamente identificada com a cor respetiva, em conformidade com a nota técnica NT2

3
. 

A CANALIZAÇÕES EXTERIORES 

A tubagem a instalar no exterior, enterrada, deve ser resistente à corrosão, dando-se preferência à aplicação 
de material plástico tipo polietileno de alta densidade (PEAD), ou outro, com capacidade de acompanhar os 
movimentos de assentamento dos solos. A tubagem deve ser identificada, no que respeita à sua coloração, de 
acordo com a normalização vigente (NP 182 e EN ISO 14726). 

Os polímeros, materiais e soluções não tradicionais, devem cumprir as normas aplicáveis e possuir documentos 
de homologação. Sempre que não exista documento de homologação, devem ser utilizados materiais sujeitos a 
certificação nacional. 

Pretende-se uma rede exterior, junto aos edifícios, com pontos de água para ações de limpeza e para 
abastecimento dos bebedouros. 

B CANALIZAÇÕES INTERIORES 

Nas tubagens a instalar no interior dos edifícios deve utilizar-se, preferencialmente, o sistema de tubo 
tricomposto (PE-Xb/Al/PEAD ou PEX/Al/PEX). 

Estas canalizações podem ser instaladas das quatro formas seguintes: 

i. Aparentes, devidamente suportadas por braçadeiras, cujo afastamento e modo de fixação, deve estar 
de acordo com o diâmetro e material da canalização bem como das velocidades máximas previstas no 
escoamento, de modo a evitar transmissão de vibrações, e garantir a estabilidade das braçadeiras; 

ii. Em ductos, com acessibilidade em cada piso, devidamente fixadas através de acessórios específicos; 

iii. Sob tetos falsos visitáveis, respeitando as indicações anteriores relativas às canalizações aparentes; e 

iv. Embebidas em paredes. 
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Pelo contrário, as canalizações não podem ser aplicadas nas seguintes situações: 

i. Revestidas com materiais quimicamente incompatíveis e com um recobrimento inferior a 2,00 cm; 

ii. Sob elementos de fundação ou rigidamente ligados aos mesmos; 

iii. Embebidas em elementos estruturais; 

iv. Embebidas em pavimentos não térreos e com função estrutural, exceto quando flexíveis; 

v. Embainhadas e envolvidas na camada de enchimento; 

vi. Em locais de difícil acesso; 

vii. Em espaços que dada a sua funcionalidade, coloquem em risco a qualidade da água; e 

viii. Em ductos pertencentes a chaminés e a sistemas de ventilação. 

1.1.1.5 VÁLVULAS 

As válvulas devem ser selecionadas de acordo com o fim a que se destinam e o diâmetro do troço da 
canalização em que se pretendem inserir. Identificam-se válvulas de cinco tipos: seccionamento; retenção; 
segurança; redução de pressão e purga. 

Devem ser instaladas de modo a que se encontrem sempre perfeitamente acessíveis e manobráveis pelos 
utilizadores. 

As válvulas de seccionamento das tubagens de água dos diversos sistemas instalados nas escolas, com 
diâmetro igual ou superior a DN 50 e quando acionadas manualmente, devem ser do tipo volante, não sendo 
aceite a solução do tipo alavanca. 

A VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO 

As válvulas utilizadas para impedir ou estabelecer a passagem de água em ambos os sentidos devem ser 
colocadas nas situações apresentadas na tabela seguinte. 

Tabela III. Rede de distribuição de águas: pontos obrigatórios para colocação de válvulas de seccionamento 

DISPOSITIVO / ESPAÇO 
TIPO DE VÁLVULA DE 

SECCIONAMENTO POSIÇÃO 

CONDIÇÕES DE 
INSTALAÇÃO/ 
OBSERVAÇÕES 

► CONTADORES 

CORRENTE 

A MONTANTE E A JUSANTE DE 

CADA CONTADOR. 
--- 

► DERIVAÇÕES A JUSANTE 
DOS CONTADORES 

--- 
Com fim de seccionamento 

de zonas independentes. 

► JUNTO À ENTRADA DO 
EDIFÍCIO 

--- --- 

► POR BLOCO OU SETOR 
DOS EDIFÍCIOS 

--- --- 

► INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 

DE ÁGUA FRIA E QUENTE. 
POR INSTALAÇÃO SANITÁRIA E 

POR APARELHO. 

Instaladas de modo a serem 
perfeitamente acessíveis e 

manobráveis 

NOTA: UMA TORNEIRA DE 

SERVIÇO POR BLOCO DE 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. 

PARA LAVAGEM (PREVER RALO 

NO PAVIMENTO, PARA 

DRENAGEM) 

► COZINHAS 

DE ÁGUA FRIA E QUENTE 
UMA VÁLVULA EM CADA ESPAÇO 

E POR MÁQUINA INSTALADA. ► ZONAS DE LAVAGEM DE 
CAFETARIAS 

► LABORATÓRIOS 
CORRENTE 

UMA VÁLVULA EM CADA ESPAÇO 

E POR APARELHO (TINAS E 

LAVATÓRIOS). ► SALAS DE PREPARAÇÃO 
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DISPOSITIVO / ESPAÇO 
TIPO DE VÁLVULA DE 

SECCIONAMENTO POSIÇÃO 

CONDIÇÕES DE 
INSTALAÇÃO/ 
OBSERVAÇÕES 

► EQUIPAMENTOS EM 
GERAL 

--- 
Em equipamentos produtores 

de água quente, elevação e 
pressurização 

► INÍCIO DA REDE DE 
INCÊNDIO DE VOLANTE E FLANGEADAS 

(NORMALMENTE DESIGNADAS 

VÁLVULAS DE COMANDO GERAL) 

NA RESPETIVA DERIVAÇÃO --- 

► INÍCIO DA REDE DE 
CONSUMO 

IMEDIATAMENTE APÓS A 

DERIVAÇÃO PARA A REDE DE 

INCÊNDIO 

--- 

► NO RAMAL DE LIGAÇÃO 
(através da torneira de 
suspensão do ramal ao 
prédio) 

VÁLVULA MANOBRÁVEL APENAS 

PELA EMPRESA CONCESSIONÁRIA 

OU SERVIÇO MUNICIPALIZADO 
--- 

(conhecida por torneira de 
corte ao prédio com 

"capacete") 

B VÁLVULAS DE RETENÇÃO 

As válvulas utilizadas para impedir a passagem de água no sentido inverso à do abastecimento, cuja função 
consiste na prevenção contra a contaminação das redes de abastecimento resultante de possíveis baixas de 
pressão, e que podem originar retorno do escoamento, devem ser instaladas nas situações apresentadas na 
tabela seguinte. 

Tabela IV. Rede de distribuição de águas: pontos obrigatórios para colocação de válvulas de retenção 

LOCAL / EQUIPAMENTO POSIÇÃO 

CONDIÇÕES DE 
INSTALAÇÃO / 
OBSERVAÇÕES 

► CONTADOR GERAL 

A JUSANTE DO CONTADOR --- ► CONTADOR DAS REDES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, 
NÃO DE CONSUMO HUMANO (ex.: Rede de Incêndio) 

► REDE DE INCÊNDIO 
NO INÍCIO DAS REDES 

DIRETAMENTE EM CARGA 
A jusante da válvula de 

seccionamento 

► DEPÓSITOS DA REDE DE INCÊNDIO E DE OUTROS 
RESERVATÓRIOS AUTORIZADOS 

A MONTANTE DA VÁLVULA DE 

FLUTUADOR 
--- 

► EQUIPAMENTOS PRODUTORES E ACUMULADORES DE 
ÁGUA QUENTE, DESCALCIFICADORES ENTRE OUTROS* 

A MONTANTE DOS 

EQUIPAMENTOS 
*Desde que o equipamento 

não disponha da válvula 

► EQUIPAMENTO DE PRESSURIZAÇÃO 
NO BYPASS AO EQUIPAMENTO, 

A JUSANTE DA VÁLVULA DE 

SECCIONAMENTO. 

--- 

C VÁLVULAS DE SEGURANÇA 

As válvulas utilizadas para manter a pressão abaixo de um determinado valor por efeito de descarga devem ser 
instaladas a montante de todos os equipamentos produtores de água quente com capacidade de acumulação. 

D VÁLVULAS REDUTORAS DE PRESSÃO 

As válvulas utilizadas para manter a pressão abaixo de determinado valor, através da introdução de uma perda 
de carga, devem ser instaladas sempre que a pressão seja superior a 600 kPa ou nas situações em que as 
características específicas dos equipamentos o exijam. 

E VÁLVULAS DE PURGA 

As válvulas utilizadas para efetuar a descarga de um troço ou parte da rede predial, sempre que necessário 
devem ser instaladas nos pontos baixos da rede, a jusante dos contadores. 
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1.1.1.6 TORNEIRAS 

Todas as torneiras devem ser de tipo que permita a substituição exclusiva dos vedantes. 

As torneiras a instalar nas cubas de lavagem de cozinhas e cafetarias, na área de lavagem de mãos de apoio aos 
refeitórios e nas instalações sanitárias do núcleo de ensino profissional devem ser acionadas por comando não 
manual (ação por cotovelo ou pedal), de forma a evitar o contacto direto das mãos. 

1.1.1.7 FILTROS 

Sempre que o diâmetro nominal do ramal de ligação seja igual ou superior a 50 mm recomenda-se a instalação 
de um filtro nas seguintes condições: 

i. Localizado de forma a garantir que toda a água destinada a consumo seja filtrada; 

ii. Instalado preferencialmente a montante de uma válvula de retenção e do contador; e 

iii. A solução adotada deve garantir a continuidade do abastecimento, durante a sua manutenção, pelo 
que se recomenda a instalação de filtros de duas vias ou similares. 

Em zonas de “água dura” deve também ser prevista a instalação de um descalcificador nas condições atrás 
descritas. 

1.1.1.8 EQUIPAMENTO ELETROMECÂNICO DE PRESSURIZAÇÃO (BOMBAS) 

Os equipamentos de pressurização destinam-se a introduzir um acréscimo de pressão, de forma a atingir o 
valor pretendido. Este equipamento deve ser instalado nas seguintes condições: 

i. Prever uma solução que estabeleça a redundância do sistema, para que em caso de avaria de um dos 
grupos, seja sempre garantido o abastecimento; 

ii. Prever que os grupos de bombas sejam de velocidade variável, exceto nas situações que se destinem 
exclusivamente à rede de combate a incêndio; 

iii. Garantir um bypass aos grupos hidropressores, com válvula de seccionamento e válvula de retenção; e 

iv. Dotar os equipamentos de um vaso de expansão, destinado a amortecer os possíveis choques 
hidráulicos. 

Os grupos de bombas devem ser de funcionamento automático, permitindo simultaneamente o comando 
manual. Devem possuir isolamento acústico de forma a atenuar ruídos e vibrações, embasamentos isolados 
(maciço com altura mínima de 0,10 m) e fixações elásticas. 

1.1.2 REDE DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA 

A rede de água quente sanitária deve ser projetada para satisfazer as condições descritas no subcapítulo 
produção de água quente sanitária (AQS) através de energia solar. Na conceção deste sistema devem ser tidas 
em conta as seguintes indicações: 

i. Selecionar e dimensionar o sistema de acordo com os dispositivos de água que abastecem; 

ii. Garantir a segurança, através de disposições construtivas, que previnam a ocorrência de 
sobrepressões e sobreaquecimentos, sendo recomendável que a temperatura de acumulação não 
exceda os 60 °C; 

iii. Estabelecer medidas de precaução para as situações em seja atingido o limite de 60 °C, 
designadamente na escolha dos materiais, na instalação e na segurança dos utilizadores; 
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iv. Envolver todas as tubagens do circuito de água quente, incluindo a água de retorno, com material 
isolante adequado, de forma a reduzir as perdas de calor nos percursos e os inerentes custos 
energéticos (o isolamento deve cumprir com o disposto no Anexo III do Decreto-Lei n.º 79/2006, de 4 
de abril); 

v. Selecionar os materiais de isolamento térmico de acordo com o nível de conforto pretendido e as 
temperaturas mínimas nos dispositivos de utilização, de qualidade não imputrescível, não corrosivo, 
incombustível e resistente à humidade; 

vi. Proteger as canalizações e respetivos isolamentos sempre que haja riscos de condensação de vapor de 
água, de infiltrações ou de choques mecânicos; 

vii. Localizar os órgãos produtores de água quente em articulação com outras infraestruturas, 
nomeadamente, as redes prediais de gás; 

viii. Prever a existência de rede de retorno, sempre que, por razões de conforto e/ou economia, não seja 
conveniente que a água, já arrefecida e acumulada nas canalizações, seja rejeitada, para dar lugar à 
quente; 

ix. Prever o comando da bomba de retorno através de sonda de temperatura e programação horária 
(GTC); 

x. Instalar a tubagem aparente no teto e embebida nas descidas; no caso das cozinhas e cafetarias, a 
tubagem deve ficar oculta em todo o trajeto; 

xi. Prever apenas torneiras de água fria nos lavatórios das instalações sanitárias e balneários; e 

xii. Prever opção de mistura (água quente e fria), por ponto de utilização, nos duches dos balneários, 
instalações sanitárias com banho assistido e cubas de lavagem na cozinha, cafetaria e copas. 

1.1.3 REDE DE COMBATE A INCÊNDIOS 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro, 
para um edifício escolar (utilizações tipo IV) deve prever-se a instalação de uma rede de combate a incêndios 
com meios de primeira intervenção (extintores e bocas-de-incêndio armadas (BIA) do tipo carretel). Sempre 
que possível, as caixas devem ser embutidas nas paredes. 

As redes podem ser húmidas ou secas, em condições excecionais, de acordo com o disposto no art.º 14.º do 
Decreto-Lei acima referido, por razões de exploração e funcionamento. Esta condição aplica-se a edifícios 
escolares, conforme esclarece o documento PROCIV 16 (Guia para a aplicação do regime jurídico da segurança 
contra incêndio aos projetos dos estabelecimentos escolares). 

A CONSIDERAÇÕES A OBSERVAR 

A rede de água para combate a incêndio deve ser dimensionada para a pressão máxima de serviço, bem como 
estar acessível em toda a sua extensão. 

No exterior, os materiais a utilizar devem ter uma boa resistência à corrosão pelo que se recomenda a 
utilização de tubagens em PEAD. 

Os depósitos de incêndio devem ser constituídos por duas células com ligação através de sistema de vasos 
comunicantes. 

Acresce ainda que a água nestes depósitos não pode estar estagnada. Assim, deve o projeto apresentar 
solução, devidamente fundamentada, onde sejam claros os custos de manutenção e de exploração da eventual 
instalação de uma bomba circuladora. 

As bocas-de-incêndio do tipo carretel devem dispor de manómetro de pressão. 

A partir da terceira categoria de risco devem ser também previstos meios de segunda intervenção. 
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No que respeita às redes húmidas devem observar-se as seguintes exigências técnicas: 

i. Manterem-se permanentemente em carga; 

ii. Encontrarem-se homologadas segundo as normas portuguesas ou, na sua ausência, por especificação 
técnica publicada por despacho do Presidente da ANPC; 

iii. Disporem da possibilidade de alimentação alternada pelos bombeiros, através de tubagem seca de 
diâmetro apropriado ligada ao coletor de saída das bombas sobrepressoras; e 

iv. Disporem de uniões entre tubos com as seguintes características: 

 Ranhuradas ou roscadas, para diâmetros iguais ou inferiores a 100 mm; e 

 Ranhuradas ou flangeadas para diâmetros superiores. 

Todos os sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio (rede de águas, extintores, carretéis, caixas, 
entre outros) devem ser obrigatoriamente na cor vermelho (RAL 3000). 

1.1.4 SISTEMA DE REGA 

A atividade de rega tem por base a existência de pontos de água para ligação de mangueiras. Não se aceitam 
redes de rega. 

Sempre que os espaços abrangidos por necessidade de rega apresentem áreas significativas, ou se encontrem 
em locais distintos, deve prever-se um ponto de água em cada setor de forma a evitar a utilização de 
mangueiras muito extensas. 

Quando exista um sistema de rega deve prever-se um contador, localizado o mais próximo possível da rede 
geral de abastecimento. Para garantir um maior nível de desempenho, recomenda-se que a instalação do 
contador seja efetuada a uma cota elevada, caso a rede geral de abastecimento o permita. 

SISTEMA PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA . SOLUÇÕES 
CONDICIONADAS 

: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► SISTEMA PREDIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

TIPOS DE VÁLVULAS DE 
SECCIONAMENTO DAS 
TUBAGENS DE ÁGUA 

Alternativa a válvulas do tipo volante de diâmetro igual ou 
superior a DN 50. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
QUENTE SANITÁRIA (AQS) EM 
COZINHAS E CAFETARIAS 

Quando as cozinhas e cafetarias se encontrarem próximas 
do sistema de produção de AQS ponderar a partilha da 
mesma rede para cada ponto de utilização. 

► REDE DE COMBATE A 
INCÊNDIOS 

IMPEDIMENTO DE ÁGUA 
ESTAGNADA EM DEPÓSITOS DE 
INCÊNDIO 

Instalação de bomba circuladora sempre que não seja 
possível observar as determinações previstas na Lei. 
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SISTEMA PREDIAL DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SOLUÇÕES NÃO ACEITES 
: SOLUÇÃO  : MOTIVO 

► SISTEMA PREDIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA 

UTILIZAÇÃO DA REDE PREDIAL COMO "TERRA DAS 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS" 

SEGURANÇA 

TEMPERATURA DA ÁGUA QUENTE SUPERIOR A 60 °C 

ABERTURA DE ROÇOS PARA INSTALAÇÃO OU 
MANUTENÇÃO DE TUBAGENS 

SOLIDEZ DOS ELEMENTOS 

TORNEIRAS QUE IMPLIQUEM A SUBSTITUIÇÃO DE 
CONJUNTOS COMPLETOS DE COMPONENTES 

CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 

INSTALAÇÃO DE GRUPOS DE BOMBAGEM EM ESPAÇOS 
SUBTERRÂNEOS 

REDES DE REGA 

► REDE DE COMBATE A 
INCÊNDIOS 

MATERIAIS COMBUSTÍVEIS NAS CANALIZAÇÕES NO 
INTERIOR DOS EDIFÍCIOS 

SEGURANÇA 

REDES DE INCÊNDIO INSTALADAS FORA DAS CIRCULAÇÕES CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 

1.2 REDES DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Antes de se iniciar o projeto, deve ser confirmado o cadastro das redes de águas residuais domésticas e pluviais 
do local. 

A conceção do sistema predial de drenagem de águas residuais domésticas e pluviais deve ser feita de forma a 
facilitar todas as operações de manutenção ou conservação. 

As tubagens devem encontrar-se conforme a EN-1329 (tubos compactos) ou EN 1453 (tubos estruturados). 

1.2.1 ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

O objetivo principal da rede de drenagem de águas residuais domésticas consiste em recolher e conduzir, 
graviticamente, os efluentes de todos os dispositivos existentes à rede pública de águas residuais domésticas 
(se a rede pública for separativa) ou à rede pública de águas residuais (se a rede pública for unitária). 

A RAMAIS DE DESCARGA 

O traçado dos ramais de descarga das águas residuais domésticas (ramais de descarga dos aparelhos 
sanitários), deve obedecer ao princípio dos traçados varejáveis, devendo ser feito por troços retilíneos unidos 
que conduzem os esgotos para caixas de reunião, convenientemente localizadas, instaladas e embebidas nos 
pavimentos. 

Os ramais de descarga podem ser embebidos, colocados à vista ou visitáveis em tetos falsos e galerias ou 
enterrados. 

Quando os ramais de descarga são embebidos nas lajes, devem ter o menor comprimento possível e uma 
inclinação de entre os 2 e os 4 % (não podendo, em acaso algum, este declive ser inferior a 1 %). A colocação 
destes ramais de descarga não pode afetar a resistência dos elementos estruturais do edifício nem das 
canalizações. 

No caso de serem necessários troços verticais nos ramais de descarga, estes não podem exceder os 2,00 m de 
altura. 

Os ramais de descarga podem ser de PVC rígido, ferro fundido ou outros materiais que reúnam as necessárias 
condições de utilização, sendo recomendado o PVC rígido com juntas autoblocantes e anilha de estanquidade, 
da classe SN 6. 
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A rede de drenagem da cozinha recebe águas a altas temperaturas pelo que a tubagem necessita de ter uma 
resistência superior. 

Sempre que seja necessário fixar os coletores através de abraçadeiras metálicas a um elemento construtivo do 
edifício deve interpor-se entre a abraçadeira e o tubo uma junta de borracha, para que os tubos fiquem fixos 
sem aperto, possibilitando-lhes pequenas deslocações sem constrangimento e evitar a transmissão de ruídos 
aos elementos da construção. 

B TUBOS DE QUEDA 

Os tubos de queda de águas residuais domésticas têm por finalidade a condução destas, desde os ramais de 
descarga até aos coletores prediais, servindo, simultaneamente, para ventilação da rede. O diâmetro nominal 
dos tubos de queda de águas residuais, domésticas ou pluviais, não pode ser inferior ao maior dos diâmetros 
dos ramais a eles ligados, com um mínimo de 50 mm para águas de sabão e 90 mm para águas provenientes de 
bacias de retrete. 

O traçado dos tubos de queda deve ser vertical, formando preferencialmente um único alinhamento reto. Na 
eventualidade de não ser possível evitar mudanças de direção, estas devem ser efetuadas por curvas de 
concordância, não devendo o valor da translação exceder dez vezes o diâmetro do tubo de queda. 

A abertura para o exterior dos tubos de queda de águas residuais domésticas deve respeitar as seguintes 
condições: 

i. Localizar-se a 0,50 m acima da cobertura da edificação ou, quando esta for terraço, 2,00 m acima do 
seu nível; 

ii. Exceder, pelo menos, em 0,20 m o capelo da chaminé a uma distância inferior a 0,50 m da abertura; 

iii. Elevar-se, pelo menos, 1,00 m acima das vergas dos vãos de qualquer porta, janela ou fresta de 
tomada de ar, localizadas a uma distância inferior a 4,00 m; 

iv. Estar protegida com rede impeditiva da entrada de matérias sólidas e de pequenos animais. 

Os tubos de queda das águas residuais domésticas devem ser localizados, preferencialmente, em galerias 
verticais ou ductos facilmente acessíveis que devem ligar aos coletores prediais após instalação de curvas de 
concordância. A inserção nos coletores prediais deve ser efetuada por meio de forquilhas ou câmaras de 
inspeção, consoante se trate, respetivamente de coletores facilmente acessíveis ou enterrados. 

Se a distância entre o coletor predial e o troço vertical do tubo de queda for 10 vezes superior o seu diâmetro, 
deve ser garantida ventilação secundária ou instalada uma câmara de inspeção àquela distância. 

Os tubos de queda podem ser de PVC rígido, ferro fundido ou outros materiais que reúnam as necessárias 
condições de utilização. O material recomendado é o PVC rígido com juntas autoblocantes e anilha de 
estanquidade, da classe SN 6. 

Os tubos de queda instalados à vista devem estar mecanicamente protegidos quando acessíveis no exterior, ou 
realizados em materiais mecanicamente resistentes. 

Regra geral, devem evitar-se tubos de queda e coletores suspensos dentro do edifício, designadamente em 
espaços letivos ou onde permaneçam ocupantes. No entanto, sempre que tal situação seja imperativa, e tendo 
em vista a redução de possíveis ruídos, devem os mesmos ser executados em material adequado com juntas 
elásticas. 

C BOCAS DE LIMPEZA 

Nos tubos de queda de águas residuais domésticas devem ser instaladas bocas de limpeza bidirecionais, em 
locais de fácil acesso e utilização e de maneira a não perturbar o normal escoamento, nos seguintes casos: 

i. Nas mudanças de direção, próximo das curvas de concordância; 

ii. Junto da inserção dos ramais de descarga respetivos, sendo aconselhável em todos os pisos; 
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iii. Na sua parte inferior, junto às curvas de concordância com o coletor predial, quando não for possível 
instalar uma câmara de inspeção. 

O seu diâmetro deve ser no mínimo igual ao do respetivo tubo de queda e a sua abertura deve estar tão 
próxima deste quanto possível. 

Nas redes suspensas, sempre que um coletor sofra uma mudança de diâmetro, de inclinação ou de direção, 
deve ser instalada uma boca limpeza. 

As câmaras ou bocas de limpeza consecutivas não devem distar entre si mais de 15,00 m. 

D RAMAIS PREDIAIS 

Os coletores ou ramais prediais têm por finalidade a recolha de águas residuais provenientes de tubos de 
queda, de ramais de descarga situados no piso superior adjacente e de condutas elevatórias, e a sua condução 
para o ramal de ligação ou para outro tubo de queda. 

A secção do coletor predial não pode ser inferior ao maior dos diâmetros das canalizações a eles ligadas, com 
um mínimo de 100 mm, nem diminuir no sentido do escoamento. 

O traçado de coletores prediais deve ser retilíneo, tanto em planta como em perfil. 

Nos coletores prediais enterrados devem ser instaladas câmaras de inspeção no seu início, em mudanças de 
direção, de inclinação, de diâmetro e nas confluências. 

Quando os coletores prediais estiverem instalados à vista ou em locais facilmente visitáveis as câmaras de 
inspeção devem ser substituídas por curvas de transição, reduções, forquilhas e por bocas de limpeza 
localizadas em pontos apropriados e em número suficiente, de modo a permitir um eficiente serviço de 
manutenção. 

Os ramais de descarga devem ter o menor comprimento possível e uma inclinação de entre os 2 e os 4 % (não 
podendo, em acaso algum, este declive ser inferior a 1 %). 

Os ramais prediais podem ser de PVC rígido, ferro fundido ou outros materiais que reúnam as necessárias 
condições de utilização. O material recomendado é o PVC rígido com juntas autoblocantes e anilha de 
estanquidade, da classe SN 6 e SN 8 (SN 6 nas redes instaladas no interior dos edifícios, SN 8 nas redes 
instaladas no exterior). 

E VENTILAÇÃO SECUNDÁRIA 

Os sistemas de drenagem de águas residuais domésticas têm sempre ventilação primária, que é obtida pelo 
prolongamento de tubos de queda até à sua abertura na atmosfera. 

Além deste tipo de ventilação, os sistemas devem dispor, quando necessário, de ventilação secundária, parcial 
ou total, realizada através de colunas ou de ramais e colunas de ventilação. 

Os ramais de ventilação devem ser constituídos por troços retilíneos, ascendentes e verticais, até atingirem 
uma altura mínima de 0,15 m acima do nível superior do aparelho sanitário mais elevado a ventilar por esse 
ramal. 

A sua ligação à coluna de ventilação deve ser feita por troços com a inclinação mínima de 2 %, para facilitar o 
escoamento da água condensada para o ramal de descarga. 

Nos aparelhos em bateria, com exceção de bacias de retrete e similares, caso não se faça a ventilação 
secundária individual, os ramais de ventilação coletivos devem ter ligação ao ramal de descarga, no máximo de 
três em três aparelhos. 

Os ramais de ventilação podem ser de PVC rígido, ferro fundido ou outros materiais que reúnam as necessárias 
condições de utilização. O material recomendado é o PVC rígido com juntas autoblocantes e anilha de 
estanquidade, da classe SN 4. 
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O traçado das colunas de ventilação deve ser vertical e as mudanças de direção constituídas por troços 
retilíneos ascendentes ligados por curvas de concordância. 

As colunas de ventilação devem observar as seguintes condições: 

i. Ter origem no coletor predial, a uma distância dos tubos de queda cerca de 10 vezes o diâmetro 
destes; 

ii. Terminar superiormente nos tubos de queda, pelo menos 1,00 m acima da inserção mais elevada de 
qualquer ramal de descarga ou abrir diretamente na atmosfera; 

iii. Ligar aos tubos de queda no mínimo de três em três pisos; e 

iv. Ter início nas extremidades de montante dos coletores prediais, sempre que não existam tubos de 
queda. 

As colunas de ventilação devem ser instaladas, de preferência, em galerias verticais facilmente acessíveis e 
podem ser de PVC rígido, ferro fundido ou outros materiais que reúnam as necessárias condições de utilização. 
O material recomendado é o PVC rígido com juntas autoblocantes e anilha de estanquidade, da classe SN 4. 

F CALEIRAS E RALOS DE PAVIMENTO 

Nas zonas de preparação e confeção de alimentos e nas zonas de lavagem da cozinha deve ser prevista a 
instalação de caleiras corridas no pavimento, em toda a zona envolvente das bancadas. Estas caleiras devem 
ter pendente incluída e ralo de descarga sifonado munido com crivo ou cesto para retenção de sólidos e 
descarga DN 100. A dimensão e posicionamento das caleiras devem estar compatibilizados com cada 
equipamento. 

As caleiras devem ainda ter aro e grelha em aço inoxidável da classe de resistência adequada. 

Nos balneários deve ser adotada uma solução tipo caleira corrida, na zona de duche, para que as águas 
escorram para a zona interior destas zonas. Estas caleiras devem ter pendente incluída e ralo de descarga 
sifonado. 

Os ralos são dispositivos providos de furos ou fendas, com a finalidade de impedir a passagem de matérias 
sólidas transportadas pelas águas residuais, devendo estas matérias ser retiradas periodicamente. 

Os ralos de pavimento a instalar devem ser de descarga horizontal, do tipo sifonado, com todas as secções 
interiores sem arestas vivas para evitar a acumulação de depósitos. Devem ainda ter altura total não superior a 
10 cm, de forma a não comprometer as alturas de enchimento sobre as lajes. 

Os ralos de pavimento devem ser de polipropileno (PP), sifonados, com tampa em latão cromado perfurado, 
com a exceção da zona da cozinha onde devem ser constituídos por aço inox, sifonados, com tampa em aço 
inox perfurado. 

G DRENAGEM EM COZINHAS 

Os fornos de convecção e outros equipamentos que eliminem água a temperatura elevada, próximo do ponto 
de ebulição, devem dispor de ligações aos esgotos através de tubagem de aço inoxidável. 

Os equipamentos que possuam descargas diretas devem ligar a caixas sifonadas, posicionadas em local 
acessível no pavimento, preferencialmente na zona de circulação, de forma a garantir as necessárias ações de 
conservação e manutenção. 

No que respeita à drenagem do pavimento, dá-se preferência a caleiras standard em alternativa a caleiras 
ranhuradas com sumidouro central. 

H CÂMARAS DE VISITA OU INSPEÇÃO 

As câmaras de inspeção têm por finalidade assegurar as operações de limpeza e manutenção dos coletores. 
Devem ser construídas sobre fundação adequada e constituídas pelos seguintes elementos: 



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  

1. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 
DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

< <   Índice  < <  
 

27 

i. Soleira formada por uma laje de betão e que serve de fundação às paredes. No fundo da câmara 
devem existir as meias canas (ou caleiras), com acabamento liso sem arestas vivas, para 
encaminhamento das águas residuais; 

ii. Corpo formado pelas paredes, de acabamento liso, sem arestas vivas, com disposição em planta 
normalmente retangular ou circular; 

iii. Cobertura plana ou tronco-cónica assimétrica, com geratriz vertical na continuação do corpo para 
facilitar o acesso; 

iv. Dispositivo de acesso formado por degraus encastrados, nas caixas cuja profundidade seja superior a 
1,00 m; e 

v. Dispositivo de fecho resistente com vedação hidráulica, permitindo uma fácil manutenção e 
manuseamento, com vedação de silicone para evitar saída de odores e resistente a cargas, caso se 
encontre numa zona de passagem de viaturas. 

I CÂMARA DE RAMAL DE LIGAÇÃO 

É necessária a construção de câmaras na extremidade a jusante dos sistemas prediais de drenagem de águas 
residuais, estabelecendo a ligação destes aos respetivos ramais de ligação, localizadas preferencialmente fora 
da edificação, dentro do lote, junto à via pública e em zona de fácil acesso. 

A câmara deve ser constituída por uma envolvente enterrada, constituída por caixa em anéis de betão, dentro 
da qual fica a câmara de retenção, envolta em areia lavada, ficando a respetiva tampa de PVC em cota inferior 
à da caixa em betão, de forma a receber uma tampa de proteção de ferro fundido. 

J CÂMARAS DE RETENÇÃO 

As câmaras retentoras de gorduras ou de hidrocarbonetos têm por finalidade a separação, por flutuação, de 
matérias leves. Estas câmaras podem ser pré-fabricadas ou construídas no local e devem apresentar as 
seguintes características: 

i. Instaladas tão próximo quanto possível dos locais produtores dos efluentes a tratar e em zonas 
acessíveis, de modo a permitir a sua inspeção periódica e a oportuna remoção das matérias retidas; 

ii. Impermeáveis e dotadas de dispositivos de fecho resistentes que impeçam a passagem dos gases para 
o exterior; 

iii. Ventiladas e dotadas de sifão incorporado ou localizado imediatamente a jusante, caso não existam 
sifões nos aparelhos; e 

iv. As soleiras devem ser planas e rebaixadas em relação à canalização de saída. 

No caso de existirem oficinas de mecânica deve ser avaliada a necessidade de instalação de câmara retentora 
de hidrocarbonetos para separação do efluente a montante da descarga. 

K CÂMARAS RETENTORAS DE GORDURAS E FÉCULAS 

As águas residuais domésticas provenientes das zonas de preparação e confeção de alimentos da cozinha 
devem ser encaminhadas para uma câmara retentora de gorduras e féculas, atendendo à necessidade de 
tratamento destes efluentes antes da sua descarga na rede pública de drenagem de águas residuais 
domésticas. O separador de gorduras a implementar deve ser dimensionado de acordo com a normalização 
vigente (EN 1825). 
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L EFLUENTES RECOLHIDOS EM RECIPIENTES ADEQUADOS 

No caso de existirem atividades que envolvam processos de revelação fotográfica encontra-se interdita a 
drenagem dos efluentes para a rede de águas residuais. Nestes casos, os efluentes devem ser recolhidos por 
empresas especializadas em recipientes adequados. 

1.2.2 ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 

O objetivo principal da rede de drenagem de águas residuais pluviais é recolher e conduzir, graviticamente, 
todas as águas provenientes da precipitação atmosférica e as águas freáticas à rede pública de águas residuais 
pluviais (caso a rede pública existente for separativa) ou à rede pública de águas residuais (se a rede pública 
existente for unitária). 

Também é permitido o lançamento na rede de águas pluviais das águas provenientes dos seguintes locais: 

i. Redes de rega de jardins e espaços verdes, lavagem de arruamentos, pátios e parques de 
estacionamento, ou seja, aquelas que, de um modo geral, devem ser recolhidas pelos sumidouros ou 
ralos; 

ii. Circuitos de refrigeração e de instalações de aquecimento; ou 

iii. Piscinas e depósitos de armazenamento de água. 

A ALGEROZES, CALEIRAS E RAMAIS DE DESCARGA 

Os algerozes e caleiras têm por finalidade a recolha e condução de águas pluviais aos ramais de descarga ou 
aos tubos de queda. 

Nas caleiras das coberturas e dos terraços devem ser colocados orifícios de descarga ou descarregadores de 
superfície, permitindo o transbordo em caso de entupimento ou caudal excessivo. 

Os algerozes e caleiras podem ser constituídos por elementos de chapa zincada, betão ou outros materiais que 
reúnam as necessárias condições de utilização. 

Os ramais de descarga de águas pluviais têm por finalidade a condução destas aos respetivos tubos de queda 
ou, quando estes não existam, aos coletores prediais. 

Estas tubagens podem ser de chapa zincada, ferro fundido ou galvanizado, devendo possuir uma boa 
resistência à corrosão. 

Devem ser previstos sistemas de drenagem linear, com caleiras “francas”, de perfil, dimensões e pendentes 
adequadas ao caudal de cálculo, grelhas metálicas nervuradas ou em rede e respetivo sistema de fixação e 
ralos de descarga sifonados. Não são aceites sistemas de grelhas ranhuradas nem de drenagem pontual como 
solução para a drenagem superficial dos espaços exteriores. 

B TUBOS DE QUEDA 

Os tubos de queda de águas pluviais devem ser instalados, de preferência, à vista na face exterior do edifício ou 
em galerias verticais acessíveis. 

Deve ser prevista a utilização de dispositivos que impeçam a entrada de matérias suscetíveis de obstruir as 
canalizações. Estes dispositivos (ralos de pinha) devem ter uma área útil igual ou superior a 1,5 vezes a área 
dos tubos de queda por eles servidos. 

Os ralos de recolha de águas pluviais ligados a sistemas unitários ou parcialmente unitários, que se situem em 
locais de permanência de pessoas ou nas suas imediações, devem ser sifonados. 

Os tubos de queda podem ser de chapa zincada, ferro fundido ou galvanizado, devendo possuir uma boa 
resistência à corrosão. Os tubos de queda aparentes devem estar mecanicamente protegidos quando 
acessíveis no exterior ou realizados em materiais mecanicamente resistentes. 
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C RAMAIS PREDIAIS 

O traçado dos coletores ou ramais prediais deve ser retilíneo, tanto em planta como em perfil. 

Nos coletores prediais enterrados devem ser implantadas câmaras de inspeção no seu início, em mudanças de 
direção, de inclinação, de diâmetro e nas confluências. 

Quando os coletores prediais estiverem instalados à vista ou em locais facilmente visitáveis as câmaras de 
inspeção devem ser substituídas por curvas de transição, reduções, forquilhas e por bocas de limpeza 
localizadas em pontos apropriados e em número suficiente, de modo a permitir um eficiente serviço de 
manutenção. 

Os ramais de descarga devem ter o menor comprimento possível e uma inclinação de entre os 2 e os 4 % (não 
podendo, em acaso algum, este declive ser inferior a 1 %). 

Os ramais prediais de águas pluviais podem ser de PVC rígido, betão, ferro fundido ou aço galvanizado ou 
outros materiais que reúnam as necessárias condições de utilização. O material recomendado é o PVC rígido 
com juntas autoblocantes e anilha de estanquidade, da classe SN 8. 

D SUMIDOUROS 

Sempre que seja necessária a instalação de sumidouros nos pavimentos dos espaços exteriores aos edifícios, 
estes devem ser colocados: 

i. Nos pontos baixos dos espaços exteriores; 

ii. Nos cruzamentos entre vias pedonais ou viárias (ex: entrada do recinto escolar); 

iii. Ao longo dos percursos das valetas, de modo que a largura da lâmina de água não ultrapasse o valor 
considerado nos critérios de dimensionamento hidráulico. 

 Os sumidouros devem ter uma grade de ferro da classe C250 ou superior, que permita a entrada da água, com 
largura 35 cm e comprimento 60 cm. As suas barras devem ser colocadas na direção do escoamento, devendo 
ser reduzido ao mínimo o número de barras transversais. A área útil de escoamento deve ter um valor mínimo 
de um terço da área total da grade. 

& 
: NOTAS PARA EXECUÇÃO 

► ENSAIOS Antes da entrada das redes em funcionamento e com a finalidade de assegurar o correto 
funcionamento da mesma, é necessária a realização de ensaios de estanquidade e de eficiência, 
de acordo com o Decreto Regulamentar n.º 23/95, de 23 de agosto. 

 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS . SOLUÇÕES CONDICIONADAS 
: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 
PARA REGA OU LAVAGEM 

Segundo uma política de sustentabilidade e proteção ambiental, ponderar a 
utilização das águas pluviais para regas e lavagens de pavimentos exteriores. 
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III. 2 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

Na conceção dos projetos deve considerar-se que as obras das escolas se realizam por fases, facto que 
condiciona fortemente a elaboração do projeto de instalações elétricas, nomeadamente, a implantação do 
posto de transformação cliente e a localização dos quadros elétricos principais (de distribuição), da central de 
deteção de incêndio, da central de bombagem de serviço de incêndio, da central de deteção de intrusão, da 
GTC, do bastidor principal, entre outras. 

Importa ainda considerar a sequência de desativação dos equipamentos, quando necessários ao 
funcionamento de determinados setores nas diferentes fases da intervenção. 

2.1 ENTRADAS DE ENERGIA ELÉTRICA 

As entradas de energia dependem essencialmente da tipologia da escola. A localização do posto de 
transformação cliente (PTC), quando aplicável, deve ser analisada de modo a garantir o acesso exterior pela 
entidade distribuidora. Este posto de transformação deve ser de tipo pré-fabricado. 

O transformador a utilizar deve ter perdas reduzidas, a tensão no circuito de baixa tensão não deve ultrapassar 
os 400 V, devendo ser protegido por fusíveis (por questões burocráticas e por se revelar economicamente mais 
vantajoso). 

A eventual ampliação do PTC, de forma a conter os inversores e outros equipamentos afetos ao sistema de 
produção fotovoltaica determina a necessidade em assegurar uma reserva de espaço, designadamente através 
da construção da laje de ensoleiramento destinada a receber a eventual ampliação do bloco pré-fabricado. 

As redes que alimentam os edifícios e a sua interligação devem ser enterradas, constituídas por cabos, 
tubagem e as necessárias caixas de visita. 

2.2 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS 

2.2.1 POTÊNCIA INSTALADA 

Atendendo à experiência acumulada em casos anteriores e às alterações introduzidas na conceção de alguns 
sistemas, nomeadamente a consideração obrigatória da componente de ventilação natural e a utilização de 
sistemas de controlo de iluminação, a potência do transformador deve ser justificada face aos sistemas 
utilizados. 

2.2.2 REDE ELÉTRICA 

As redes de alimentadores a prever devem ser do tipo convencional, não existindo especificações próprias para 
além das exigências regulamentares em vigor. 

A rede elétrica é constituída por quadros elétricos, distribuídos de acordo com as necessidades e em 
cumprimento da legislação (RTIEBT). Todos os espaços letivos (salas de aula, laboratórios, salas de informática 
e multimédia, entre outros - ver fichas respetivas) devem possuir um quadro elétrico próprio. 

A interligação entre os quadros elétricos, através de caminho de cabos, deve ser acessível e localizar-se de 
modo a garantir a segurança dos utilizadores da escola. 

Segundo um princípio de boa prática de execução não são permitidas calhas técnicas embutidas nas paredes, 
nem soluções cujos caminhos de cabos atravessem espaços de trabalho da escola, devendo preferencialmente 
instalar-se nas circulações. Esta solução é igualmente justificada pelo facto de permitir operações de 
conservação e manutenção, sem necessidade de interferir com esses espaços. De acordo com o mesmo 
princípio, todas as instalações devem ser fixadas exclusivamente por braçadeiras de aperto mecânico. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA PROJETO DO EDIFÍCIO ESCOLAR 

32 

Dependendo da organização funcional dos espaços, devem privilegiar-se as ligações aos equipamentos e postos 
de trabalho a partir dos elementos a seguir indicados, de acordo com a seguinte ordem de preferência: 

Primeiro: Paredes; 

Segundo: Tetos; 

Terceiro: Pavimentos. 

Em espaços onde seja necessário assegurar alimentações a partir dos tetos, designadamente áreas oficinais, 
bibliotecas ou secretarias, devem prever-se descidas verticais através de elementos rígidos, com proteção 
mecânica das cablagens. 

2.2.3 QUADROS ELÉTRICOS 

O quadro elétrico geral da escola deve ser do tipo armário, dispor de painéis para aparelhagem de proteção 
dos ramais de alimentação dos restantes quadros elétricos e painel para aparelhagem de proteção dos 
circuitos de utilização da sua área de influência. 

Quando localizados em circulações, espaços acessíveis ao público e aos alunos, os quadros elétricos devem ser 
de construção metálica, com aro de remate, classe II, porta com chave, dispor de IK mínimo 09 e IP adequado 
aos locais de aplicação, equipados com tubagem de reserva e normalmente embebidos, caso contrário devem 
ser colocados em locais protegidos, como no caso de instalação em armário, neste caso salientes. 

Nos espaços de ensino os quadros elétricos devem, preferencialmente ser metálicos, da classe II, e dispor de IK 
mínimo 09 e IP mínimo 30. Em alternativa, e caso os quadros elétricos sejam instalados dentro de armários, 
podem não ser metálicos e dispor de um IK inferior a 09. 

Quando instalados em nichos e em áreas técnicas, e dependendo da dimensão do local, deve garantir-se a 
deteção de incêndios e iluminação artificial e de segurança. 

Os quadros não podem ficar instalados no exterior, mas sim protegidos da intempérie e dispondo de IP 
adequado. Deve ser previsto um compartimento adequado, dispondo de coberto que proteja igualmente o 
utilizador aquando da necessidade de intervenção. 

O quadro geral de baixa tensão deve alimentar exclusivamente ramais para edifícios e circuitos previstos para o 
PTC, não sendo permitida a alimentação direta de quadros elétricos de AVAC e de iluminação exterior, entre 
outros. 

Todos os quadros elétricos da escola devem ser concebidos de forma a serem manobrados apenas por pessoas 
habilitadas, pelo que não devem existir comandos no seu interior e todos devem dispor de chave única ou 
chave-mestra, incluindo os que são dedicados aos sistema de AVAC. 

Os quadros elétricos devem ser exclusivamente equipados com aparelhagem do mesmo fabricante, com 
exceção dos respeitantes aos sistemas de AVAC, os quais devem apresentar as seguintes características: 

i. Barramento para fases, neutro e terra; 

ii. Régua de bornes com ligações identificadas; 

iii. Descarregadores de sobretensões de nível 1, para quadros gerais, e de nível 2 para quadros parciais; 

iv. Corte de neutro e modular; 

v. Identificação de toda a cablagem dentro do quadro (por exemplo: ligações entre equipamentos e 
aparelhagem); 

vi. Proteção dos circuitos de iluminação interior por aparelhos sensíveis à seguinte corrente diferencial 
residual: 

- 300 mA na generalidade dos espaços; 

- 30 mA em balneários e instalações sanitárias; 
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vii. Proteção dos circuitos de tomadas por aparelhos sensíveis à corrente diferencial residual, associados 
no máximo a três circuitos a jusante, conforme indicado: 

- 30 mA na generalidade dos espaços; 

- 10 mA na sala da unidade de ensino estruturado para a educação de alunos com 
perturbações de espectro do autismo; 

viii. Analisadores de rede, com ligação à GTC, nos quadros a seguir indicados e junto dos quais deve existir 
uma tomada de energia e uma tomada RJ45 para dados. 

- Quadro geral da escola; 

- Quadros gerais de cada edifício; 

- Quadros de AVAC; 

- Quadro da cozinha; 

- Quadro da cafetaria; 

- Quadro do pavilhão polidesportivo; 

ix. Equipados com bobines por emissão de corrente com dupla sinalização; 

x. Dispondo de reserva de espaço para instalação de equipamento, de acordo com as seguintes 
condições: 

- 30% de reserva para quadros gerais e quadros parciais; 

- 20% de reserva para os restantes. 

2.2.4 REDE DE TERRAS 

O sistema de terras deve ser do tipo “terra única”, constituída por materiais cujas características não sejam 
inferiores a um condutor em aço cobreado de dimensões 30 x 3,5 mm, com espessura mínima de 70 µm de 
cobre, e por elétrodos de terra do tipo piquet (com uma espessura mínima de 250 µm de cobre), de forma a 
obter-se uma resistência de terra igual ou inferior a 1 Ω, no caso de terra única, e 10 Ω no caso contrário. 

O sistema de rede de terras deve possuir pontos adequados para a medida da resistência de terra, acessíveis 
apenas a pessoas qualificadas, e deve possuir uma robustez adequada de forma a garantir as condições iniciais 
de instalação. 

Em todos os caminhos de cabos e condutas metálicas pintadas deve garantir-se a continuidade de terra. 

Deve recorrer-se a ligações por soldadura aluminotérmica, pré fabricadas, de forma a garantir a qualidade da 
ligação. 

Uma vez que se prevê a utilização de para-raios do tipo ionizante, excluem-se soluções do tipo “Gaiola de 
Faraday”, mesmo em edifícios novos. 

2.2.5 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve cumprir com o requerido na norma portuguesa NP 
4426 – “Proteção de estruturas e de zonas abertas mediante para-raios com dispositivo ionizante não 
radioativo”, prestando particular atenção aos afastamentos a outros equipamentos colocados nas coberturas. 

O sistema de proteção contra descargas atmosféricas deve proteger todo o espaço escolar, e não 
exclusivamente os edifícios, pelo que se preconiza uma solução através da implementação de para-raios 
ionizantes, com tempo de avanço à ignição mínimo de 60 µs (preferencialmente acima de 129 µs). O mastro a 
utilizar deve possuir características adequadas, em termos de materiais, dimensões e fixação, de forma a 
garantir uma maior durabilidade (exemplo: aço inox). 
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As baixadas dos para-raios devem ser realizadas em condutor unifilar (fita ou varão) de secção não inferior a 50 
mm

2
, em cobre estanhado. Estas devem ser o mais curto e diretas possível e serem fixadas adequadamente 

(não inferior à razão de três por metro). 

Devem prever-se proteções das baixadas em aço inox até três metros acima do pavimento, rasgadas 
longitudinalmente, e com ligadores amovíveis para medições de terra. Junto a estes deve ser colocada uma 
placa sinalizadora com a indicação de “para-raios”. 

O sistema deve ficar ligado à terra única da escola, no caso aplicável, prevendo-se sempre a instalação de uma 
terra do tipo “pé-de-galo” ou “triângulo”. 

2.3 ILUMINAÇÃO INTERIOR 

A iluminação interior deve ser adequada aos espaços no que respeita à sua utilização e condições ambientais, 
sendo necessário, para isso, recorrer a luminárias de qualidade, quer a nível da construção, quer da robustez e 
do rendimento. 

Com a publicação do Decreto-lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, foi reforçada a necessidade em se 
encontrarem soluções energeticamente mais eficientes. Assim, exige-se que as soluções de iluminação, para os 
espaços com um nível de 500 lux, não excedam uma potência de referência de 10 W/m

2
. Para os restantes, 

como zonas de circulação, balneários, refeitório, entre outros, os valores devem ser proporcionais ao valor de 
referência atrás mencionado. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 
: ILUMINAÇÃO INTERIOR 2 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Norma Europeia EN 12464-1:2011 Light and lighting – Lighting of work places. 
Part 1: Indoor work places. 

► Norma Europeia EN 60081:1998/A 
4:2010 (2.ª edição) 

Double-capped fluorescent lamps - Performance specifications. 
Lâmpadas fluorescentes de casquilho duplo - Especificações de desempenho. 

: LUMINÁRIAS 

► Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro Regras técnicas das instalações elétricas de 
baixa tensão (RTIEBT). 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da COMPATIBILIDADE 
ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da BAIXA TENSÃO. 

NOTA: Produtos e equipamentos certificados  

2.3.1 CARACTERÍSTICAS DE ILUMINAÇÃO POR ESPAÇO FUNCIONAL - NÍVEL DE ILUMINAÇÃO 

Uma vez que a Norma Europeia EN 12464-1:2002 foi aceite em Portugal como norma nacional, a partir de maio 
de 2003

4
 adotou-se este documento como referência para o nível de iluminação interior dos diversos espaços 

funcionais. 

Para efeitos de referenciação face à EN 12464-1:2011, apresenta-se de seguida a tabela com a correspondência 
entre a nomenclatura dos espaços constantes na norma, na sua versão inglesa, e a lista de espaços tipificados 

                                                                 

4
 Conforme indicação referida na norma EN 12464-1:2013 a seguir transcrita: “This European Standard shall be given the status of a 

national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by May 2003, and conflicting national 
standards shall be withdrawn at the latest by May 2003” 
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da escola
5
. Sempre que não existe correspondência direta entre os espaços funcionais e os apresentados na 

seção 3 da tabela 5.36 da norma referida, utilizam-se como referência outras tabelas da mesma norma. 

Tabela V. Nível médio de iluminação / valores máximos de desconforto visual [unified glare rating (UGR)] 

DESIGNAÇÃO DO ESPAÇO / LOCAL 

NORMA EN 12464-1:2011 

Designação correspondente 
Ponto da 
Norma 

Nível médio de 
iluminação 

(lux) UGR 

► Sala de aula Classroom, tutorial rooms 5.36.1 300 19 

► Quadro de escrita Black, green and white boards 5.36.44 500 19 

► Sala de aula com utilização noturna e 
para formação de adultos 

Classroom for evening classes and adults 
education 

5.36.2 500 19 

► Sala de informática e multimédia Computer practice rooms 5.36.13 300 19 

► Sala de artes Art rooms 5.36.6 500 19 

► Desenho técnico Technical drawing rooms 5.36.8 750 16 

► Salas de artes em escola de artes Art rooms in art schools 5.36.7 750 19 

► Laboratórios (física, química, biologia 
ou geologia) 

Pratical rooms and laboratories 5.36.9 500 19 

► Sala de preparação do laboratório Preparation rooms and workshops 5.36.15 500 22 

► Oficinas (mecânica, eletricidade e 
eletrónica, construção civil ou outras) 

--- --- 500 (1) 22 

► Aprendizagem informal --- --- 300 (3) 19 

► Salas de trabalho dos docentes --- --- 500 (2) 19 

► Áreas destinadas ao ensino-
aprendizagem informal 

--- --- 300 (4) 19 

► Área de atividades letivas 
complementares (clubes) e a exibição 
de trabalhos / conteúdos didáticos 

Student commom rooms and assembly 
halls 

5.36.19 200 22 

► Áreas administrativas, gabinetes e 
espaços de trabalho coletivo 

Writing, typing, reading, data processing 5.26.2 500 19 

► Posto de primeiros socorros Rooms for medical attention 5.26.6 500 19 

► Reprografia (loja escolar) Filing, copying, etc. 5.26.1 300 19 

► Biblioteca: zona de estantes Library: Bookshelves 5.36.21 200 (5) 19 

► Biblioteca: zona de leitura Library: Reading áreas 5.36.22 500 (5) 19 

► Sala de grandes grupos Auditorium, lecture halls 5.36.3 500 (6) 19 

► Áreas de exposições --- --- 500 (6) 19 

► Pavilhão polidesportivo / campo 
polidesportivo coberto / ginásio 

Sports halls, gymnasiums, swimming 
pools 

5.36.24 
300 

EN 12193 
22 

► Instalações sanitárias e balneários 
Cloakrooms, washrooms, bathrooms, 
toilets 

1.2.4 200 25 

► Receção / átrio Entrance halls 5.36.16 200 22 

► Circulações Circulation areas, corridors 5.36.17 100 25 

► Escadas Stairs 5.36.18 150 25 

► Loja escolar Sales area 5.27.1 300 22 

► Núcleo do aluno 
Student commom rooms and assembly 
halls 

5.36.19 200 22 

► Arrecadações Stock rooms for teaching materials 6.2.23 100 25 

► Arquivos Archives 5.26.7 200 25 

► Refeitório e área da cafetaria School canteens 5.36.25 200 22 

► Cozinha Kitchen 5.36.26 500 22 

► Áreas técnicas --- --- 300 22 

                                                                 

5
 Consultar capítulo I. MODELO DE INTERVENÇÃO PARA INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS, alínea 1.3 “Áreas funcionais da 

escola” 
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DESIGNAÇÃO DO ESPAÇO / LOCAL 

NORMA EN 12464-1:2011 

Designação correspondente 
Ponto da 
Norma 

Nível médio de 
iluminação 

(lux) UGR 

NOTAS 
(1) Pela análise da Norma EN 12464-1:2013 ao nível dos espaços das oficinas e pelo tipo de trabalho semelhante à sala de preparação 

(trabalho de bancada), na maioria da sua utilização, considerou-se um UGR máximo de 22. 
(2) Espaço com necessidade de leitura, pelo que se consideram os mesmos requisitos do nível de iluminação de uma sala de aula com 

utilização noturna, dado que se desconhece a sua localização, forma, geometria, orientação solar, bem como o período de 
utilização. 

(3) Espaço com requisitos de iluminação semelhantes a uma sala de informática e multimédia. 
(4) Pelo uso cada vez mais frequente de computadores portáteis, considerou-se o mesmo nível de iluminação da sala de informática 

e multimédia. 
(5) Na biblioteca devem considerar-se 500 lux, pois este espaço, para o qual se pretende uma elevada flexibilidade de utilização e 

onde é possível existirem alterações de configuração entre as diferentes zonas, aconselha um nível uniforme de iluminação. 
(6) Devido às diversas possibilidades de utilização deste espaço, pode haver mais do que um nível de iluminação (por exemplo: 

iluminação para projeção, entre outras), a aprovar condicionalmente face à apresentação de justificação técnico-económica 
devidamente fundamentada. 

 

Na parede do quadro de escrita apenas devem ser instaladas as infraestruturas para futura ligação dos 
aparelhos de iluminação, constituídos por tubo VD 25, embebidos na parede do quadro de escrita, proveniente 
do canal de energia da calha técnica, a terminar nas seguintes caixas: 

i. Caixa com tampa à face, a uma altura de 2,20 m e centrado com o quadro de escrita próximo da 
entrada da sala, para possível ligação de um aparelho de iluminação; 

ii. Caixa de aparelhagem com tampa, a 0,60 m do pavimento. 

A CRITÉRIOS PARA O CÁLCULO LUMINOTÉCNICO 

O cálculo luminotécnico de todos os espaços de ensino (salas de aula, salas de informática e multimédia, 
laboratórios, entre outros) quer tenham ou não utilização noturna, deve ser realizado com base nos seguintes 
critérios: 

i. Utilização de software compatível com as marcas dos fabricantes (dialux ou relux); 

ii. 500 lux, valor médio (todo o espaço em estudo); 

iii. Depreciação de 20 %; 

iv. Plano de trabalho a 0,80 m; 

v. A zona de cálculo para efeitos de uniformidade (preferencialmente superior a 0,5 – valor mínimo/valor 
máximo) deve excluir uma moldura de 0,40 m em torno de toda a sala; 

vi. Valores de reflexão de referência (a alterar conjuntamente com a arquitetura, a aprovar 
condicionalmente face à apresentação de justificação técnico-económica devidamente 
fundamentada): 

- 20 % no pavimento; 

- 50 % nas paredes; e 

- 70 % no teto; 

vii. Deve considerar-se a posição das luminárias perpendiculares à parede do quadro de escrita; 

viii. Devem considerar-se os valores de fluxo luminoso nominal das lâmpadas para uma temperatura de 
25 °C, de acordo com a norma EN 60081. 

A variação do nível de iluminação nos espaços de ensino será efetuada por meio da substituição de 
lâmpadas. 
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2.3.2 POTÊNCIA INSTALADA E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

Cumprindo o nível de iluminação exigido para cada espaço funcional, e tendo em vista a minimização dos 
custos de exploração e manutenção, deve utilizar-se o menor número possível de luminárias, mantendo uma 
uniformidade do nível de iluminação, preferencialmente superior a 0,5 (valor mínimo/valor máximo). 

A potência máxima de referência é de 10 W/m² para os espaços com um nível de iluminação de 500 lux. Para 
os restantes, a potência de referência deve ser proporcional ao nível de iluminação, tendo como objetivo não 
ultrapassar o valor de 2 W/m²/100 lux. 

Refira-se que o projeto deve incluir um quadro com a designação dos vários tipos de espaços com a área útil, 
potência instalada e W/m², conforme exemplo seguinte: 

 

Designação do Espaço Área útil (m
2
) Potência (W) W/m

2
 

SALA DE AULA A22    

GABINETE G12    

ZONAS DE CIRCULAÇÃO DO PISO 0 DO 
PAVILHÃO A3 

   

REFEITÓRIO    

BALNEÁRIOS    

OUTROS    

2.3.3 COMANDOS DE ILUMINAÇÃO 

Os comandos de iluminação podem agrupar-se em cinco níveis, segundo a natureza da ocupação do espaço. 
Deste modo, é possível estabelecer o comando mais adequado a cada contexto de utilização, permitindo 
adequar a respetiva operação aos diferentes usos e ocupações. 

Tabela VI. Classificação dos espaços quanto ao tipo de ocupação 

TIPO DE OCUPAÇÃO ÁREAS FUNCIONAIS OU ESPAÇOS 

► ESPAÇOS DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA  
TODOS OS ESPAÇOS LETIVOS 

PRIMEIROS SOCORROS 

► ESPAÇOS DE OCUPAÇÃO PERMANENTE  

BIBLIOTECA 

ESPAÇOS DE TRABALHO 

COZINHA E CAFETARIA 

► ESPAÇOS PARA ELEVADO NÚMERO DE OCUPANTES 
ESPAÇOS DE CONVÍVIO 

SALA DE AULA DE GRANDES GRUPOS 

► ESPAÇOS PARA ATIVIDADES DESPORTIVAS ESPAÇOS DESPORTIVOS 

► ESPAÇOS SEM PERMANÊNCIA DE OCUPANTES 

ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E BALNEÁRIOS 

LAVANDARIA 

ESPAÇOS TÉCNICOS 
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A CONTROLO E COMANDO MANUAL CENTRALIZADO 

Em cada bloco ou setor da escola, junto ao posto para funcionário, deve prever-se a centralização do controlo e 
comando manual da iluminação das zonas de circulação dessa área, mantendo a opção de comando na GTC. O 
mesmo acontece na receção, onde deve ficar localizado o comando manual do setor abrangido por esta. 

B CONTACTORES DE COMANDO 

Os comandos utilizados nos comandos de iluminação devem dispor de comando manual integrado (0, 1 e 
automático), excluindo contactores do tipo botão de pressão, e devem ser instalados nas portas dos quadros, 
sem que seja necessário aceder ao seu interior. 

Tabela VII. Tipos de comandos de iluminação 

TIPO DE 
OCUPAÇÃO TIPO DE COMANDO 

► OCUPAÇÃO 
TEMPORÁRIA 

COMANDO LOCAL 
(INTERRUPTOR OU 

COMUTADOR DE 

LUSTRE) 

TODOS OS ESPAÇOS 

LETIVOS 
SALA DE AULA DE 

GRANDES GRUPOS 

Comando local à entrada da sala, por interruptor ou 
comutador de lustre, com a seguinte separação: 

 Um comando para a iluminação entre o videoprojetor e 
a parede dos quadros de escrita; 

 Um comando para a iluminação entre o videoprojetor e 
a parede de fundo. 

► OCUPAÇÃO 
PERMANENTE 

BIBLIOTECA Comando manual em caixa própria com fechadura. 

ESPAÇOS DE 

TRABALHO 
COZINHA E CAFETARIA 
ESPAÇOS TÉCNICOS 

Comando no interior dos espaços. 

► SEM 
PERMANÊNCIA 

COMANDO 

REMOTO 
(ATUAÇÃO NOS 

CIRCUITOS DE 

ILUMINAÇÃO NO 

QUADRO ELÉTRICO) 

ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

COM LUZ 

NATURAL 

Iluminação associada a sensores crepusculares 
e a comando ligado ao sistema de informação 
horária ou GTC, relacionado com o horário de 
funcionamento das aulas (ver ilustração 1): 

 100 lux durante os intervalos; 

 50 lux durante o período de 
funcionamento. 

SEM LUZ 

NATURAL 

Iluminação em função do horário de 
funcionamento das aulas (ver ilustração 2): 

 100 %das luminárias nos intervalos. 

 50 %das luminárias ligadas no decorrer 
das aulas. 

NOTAS: 
i) Após o fecho da Escola, a iluminação das circulações 

deve ser desligada centralmente pela GTC; 
ii) Circulações que simultaneamente apresentem locais 

com e sem iluminação natural devem apresentar um 
circuito dedicado a cada um desses locais diferenciados. 

INSTALAÇÕES 

SANITÁRIAS  

COM LUZ 

NATURAL 

Circuito de iluminação próprio com sensor de 
presença e crepuscular que efetua o controlo 
de iluminação em função da luz natural e do 
movimento, com capacidade de regulação 
mínima até 3 minutos. 

SEM LUZ 

NATURAL 

Circuito de iluminação próprio com sensor de 
movimento com a capacidade de regulação 
mínima até 3 minutos. 

COMANDO EM 
QUADRO PRÓPRIO 

BALNEÁRIOS 

► ELEVADO 
NÚMERO DE 
OCUPANTES 

COMANDO EM QUADRO PRÓPRIO 
(PREFERENCIALMENTE EM SALA ANEXA). 

► ATIVIDADES 
DESPORTIVAS 
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Podem ser propostos outros sistemas de regulação do fluxo luminoso sujeita a aprovação condicionada à 
apresentação de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

  

Ilustração 1: Iluminação comandada por sensores 
crepusculares e comando horário. 

Ilustração 2: Comando remoto dos circuitos de 
iluminação, com atuação em quadro elétrico. 

2.3.4 TIPO DE LUMINÁRIAS - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

As luminárias devem ser as adequadas ao local de utilização e dispor de robustez mecânica ao choque e à 
torção. A sua manutenção (ex: substituição da lâmpada) deve ser feita de modo a garantir as características 
iniciais de instalação ao longo do tempo. 

Para efeitos de redução dos custos de manutenção, preconiza-se um tipo de luminária facilmente disponível no 
mercado ou uma alternativa com as mesmas características elétricas e mecânicas, para que, tanto quanto 
possível, garanta a continuidade de fornecimento ao longo do tempo (no mínimo disponível em três 
distribuidores de material elétrico). As luminárias devem ter curvas fotométricas devidamente comprovadas 
por laboratório independente. 

As luminárias, em particular, devem adequar-se ao preconizado na tabela VIII e de um modo geral devem 
observar as características indicadas nos pontos seguintes: 

i. Versão para montagem saliente, embutida ou suspensa, conforme o tipo de teto; 

ii. Disporem de robustez mecânica; e 

iii. Não dispor de lâmpadas expostas, sem qualquer proteção
6
. 

As lâmpadas fluorescentes devem dispor das seguintes características gerais: 

i. Restituição de cor (Ra – Colour Rendering) entre 80 e 100; e 

ii. Temperatura de cor da ordem de 4000 K. 

Não considerando uma referência específica de luminária para os espaços desportivos, preveem-se luminárias 
de quatro tipos para os restantes espaços, de acordo com a seguinte distribuição: 

i. Espaços letivos, polivalentes, áreas sociais e áreas de trabalho, onde se privilegia a qualidade da 
iluminação; 

ii. Átrios, circulações e espaços técnicos; 

iii. Áreas húmidas, que podem diferir em função do local de aplicação; e 

                                                                 

6
Caso de luminária do tipo régua com lâmpada exposta. 
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iv. Espaços letivos oficinais, que devem dispor de equipamento estanque à poeira. 

Tabela VIII. Tipos de luminárias por espaço 

TIPO DE LUMINÁRIA / 
ESPAÇO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

T
IP

O
 1

 

► ESPAÇOS LETIVOS 
► BIBLIOTECA 
► NÚCLEO DO ALUNO 
► SALA DE AULA DE 

GRANDES GRUPOS 
► ESPAÇOS DE TRABALHO 

 Luminária de secção retangular (monolâmpada) equipada com lâmpada 
fluorescente geração T5/16 mm, com balastro eletrónico multipotência (35, 49 
ou 80 W - ver especificações de cada espaço); 

 Componente ótico/refletor de secções parabólicas, limitação da luminância a 
L ≤ 1000 cd/m

2
 para um ângulo omnidirecional superior a 65º, em alumínio 

anodizado mate ou especular, com o mínimo de 99,99 % de pureza (de alta 
reflexão)

7
, com características que garantam durabilidade mecânica e química 

aumentando a proteção às sujidades; 

 Rendimento não inferior a 80 % e características de antiencandeamento que 
permita um conforto visual (UGR) ≤ 19. 

T
IP

O
 2

 

► ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 
► ESPAÇOS TÉCNICOS 

 Luminária monolâmpada equipada com lâmpadas fluorescentes T5/16 mm, com 
balastro eletrónico monopotência (potências de 35 ou 49 W - ver especificações 
de cada espaço); 

 Refletor plano em alumínio mate ou especular para montagem saliente ou de 
encastrar conforme o tipo de teto preconizado; 

 Rendimento não inferior a 80 % e características de antiencandeamento que 
permita um conforto visual (UGR) ≤ 22. 

T
IP

O
 3

 

► ÁREAS HÚMIDAS 
► COZINHA E CAFETARIA 

 Luminária monolâmpada equipada com lâmpadas fluorescentes T5/16 mm, com 
balastro eletrónico monopotência (potências de 35 ou 49 W - ver especificações 
de cada espaço); 

 Características de antiencandeamento que permita um conforto visual (UGR) ≤ 
25; 

 Características contra projeções de água com IP X5. 

Não se pretende a utilização de downlights em instalações sanitárias e balneários. 

T
IP

O
 4

 

► ESPAÇOS LETIVOS 
OFICINAIS 

 Luminária monolâmpada equipada com lâmpadas fluorescentes T5/16 mm, com 
balastro eletrónico monopotência (potências de 35 ou 49 W - ver especificações 
de cada espaço); 

 Refletor plano em alumínio mate ou especular para montagem saliente ou de 
encastrar conforme o tipo de teto preconizado; 

 Rendimento não inferior a 80 % e características de antiencandeamento que 
permita um conforto visual (UGR) ≤ 22; 

 Características de estanquidade à poeira com IP 65. 

 
 

                                                                 

7
 O alumínio utilizado nos refletores deve dispor de características que se mantenham o mais inalterável possível durante o período de 

exploração, minimizando os efeitos causados pelo contacto de mãos nuas com as superfícies. 
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Ilustração 3: Diagrama do esquema de comando dos circuitos de iluminação das circulações. 

 

ILUMINAÇÃO INTERIOR - SOLUÇÕES CONDICIONADAS 
: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► NÍVEL DE ILUMINAÇÃO NOS 
SEGUINTES ESPAÇOS: 

 SALAS DE GRANDES GRUPOS; 

 ÁREAS DE EXPOSIÇÕES. 

Opção por mais do que um nível de iluminação, em face das diversas 
possibilidades de utilização daqueles espaços (exemplo: iluminação para 
projeção, entre outras). 

► REGULAÇÃO DO FLUXO 
LUMINOSO - TIPOS DE 
COMANDOS DE ILUMINAÇÃO 

Opção por sistemas de regulação diferentes dos preconizados na tabela 
respetiva, designadamente: 

 Comando local, por interruptor ou comutador de lustre; 

 Comando remoto, por atuação nos circuitos de iluminação no quadro elétrico; 
ou 

 Comando localizado em quadro próprio. 

► LUMINÁRIAS PARA OS ESPAÇOS 
DESPORTIVOS 

Qualquer luminária instalada em espaços desportivos está sujeita a estudo 
comparativo entre duas opções diferentes. 
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ILUMINAÇÃO INTERIOR - SOLUÇÕES NÃO ACEITES 
: SOLUÇÃO : MOTIVO 

► UTILIZAÇÃO DAS SEGUINTES 
SOLUÇÕES: 

 APLIQUES DE PAREDE; 

 LUZ INDIRETA; 

 ILUMINAÇÃO NO PAVIMENTO; 

 ILUMINAÇÃO DECORATIVA 

EFICÁCIA DO SISTEMA E 
CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 

2.4 ILUMINAÇÃO EXTERIOR 

A iluminação exterior tem como objetivo permitir o controlo do perímetro da escola, a circulação de pessoas 
em segurança e a circulação de veículos, quando aplicável. 

A iluminação exterior, tanto para fins de circulação como para fins desportivos, e mantendo os pressupostos 
atrás citados, deve, tanto quanto possível, ser suportada nos edifícios, devendo utilizar-se colunas de 
iluminação apenas onde for necessário. 

Não são aceites soluções de projeto com recurso a iluminação decorativa, exceto em situações pontuais e 
aprovadas previamente. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 
: ILUMINAÇÃO EXTERIOR 2 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Portaria n.º 949-A/2006, 
de 11 de setembro 

Regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT). 

► Norma Europeia EN 
12464-2:2007 

Lighting of work place – Part 2: Outdoor work places. 
 
NOTA: Uma vez que a Norma Europeia EN 12646-2:2007 foi aceite por Portugal como norma 
nacional, a partir de janeiro de 20088, adota-se este documento como referência para o nível 
de iluminação exterior para o espaço escolar. 

► Norma Europeia EN 
12193:2007 

Light and Lighting – Sports lighting Part 2: Outdoor work places. 
 
NOTA: Uma vez que a Norma Europeia EN 12193:1999 foi aceite por Portugal como norma 
nacional, a partir de fevereiro de 20009, adota-se este documento como referência para o 
nível de iluminação desportiva para o espaço escolar. 

: LUMINÁRIAS 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da COMPATIBILIDADE 
ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da BAIXA TENSÃO. 

: COLUNAS DE ILUMINAÇÃO 

► Diretiva 89/106/CEE do Conselho de 21 de dezembro 
► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto -Lei n.º 113/93, de 10 de abril 

e alterações subsequentes. 

Diretiva dos PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO 
(DPC). 

NOTA: A declaração das colunas de iluminação tem de ser emitida por um organismo notificado. 

                                                                 

8
 TRANSPOSIÇÃO DA NORMA: “This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical 

text or by endorsement, at the latest by January 2008, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by January 2008” 

9
 TRANSPOSIÇÃO DA NORMA: “This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical 

text or by endorsement, at the latest by February 2000, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by February 
2000” 
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2.4.1 ILUMINAÇÃO PARA FINS DE CIRCULAÇÃO 

A iluminação exterior de circulação tem como objetivo garantir aos utentes um nível de iluminação adequado 
no espaço escolar, tanto no que respeita às condições de circulação de peões e de veículos, quando aplicável, 
como de segurança, para deteção atempada de obstáculos e identificação de pessoas. 

Uma vez que, por norma, a Escola se situa em meios urbanos deve considerar-se o contributo da iluminação 
pública circundante. 

Os níveis de iluminação a considerar no cálculo luminotécnico para iluminação exterior, devem ser os 
mencionados na norma EN 12464-2, tabelas 5.1 e 5.9, nos itens aplicáveis. Contudo, uma vez que a norma não 
prevê os diversos tipos de iluminação exterior que podem existir numa escola, deve considerar-se um valor 
mínimo de um lux para espaços exteriores do recinto escolar. 

Pretende-se que os níveis de iluminação mencionados sejam cumpridos com o menor número possível de 
luminárias, devendo estas dispor de uma restituição da cor (“Ra – Colour Rendering”) no mínimo de 20 e no 
máximo de 100, com uma eficiência mínima de 80 lm/W. 

Tabela IX. Níveis de iluminação: itens aplicáveis das tabelas 5.1 e 5.9 da norma EN 12464-2. 

ESPAÇO | ATIVIDADE 

NÍVEL MÉDIO DE 
ILUMINAÇÃO 

(lux) U0* GRL** 

► ÁREAS EXCLUSIVAS PARA PEÕES 5 0,25 50 

► ÁREAS DE TRÁFEGO DE VEÍCULOS (velocidades max. 10 km/h, 
inclui bicicletas) 

10 0,40 50 

► TRÁFEGO REGULAR DE VEÍCULOS (velocidade máx. 40 km/h). 20 0,40 45 

► TRÁFEGO INTENSIVO EM ÁREAS DE PARQUEAMENTO ESCOLAS 20 0,25 50 

* U0 (uniformidade da iluminação) – Razão entre o valor mínimo e o valor médio de iluminação. 
** Os valores de desconforto visual (GRL – Glare Rating) são valores máximos. 

A COMANDOS DA ILUMINAÇÃO 

A iluminação exterior para fins de circulação deve ser comandada por interruptor crepuscular (master) e por 
programador horário, ligado ao sistema de informação horária e gestão técnica centralizada. Tendo em vista a 
redução dos custos de exploração, devem prever-se dois níveis de iluminação: um nível mais elevado durante o 
horário de funcionamento da escola (sensor crepuscular), e outro nível para efeitos de segurança ou vigília 
(programador horário). 

O comando manual da iluminação exterior deve estar colocado na portaria. 

B CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS APARELHOS DE ILUMINAÇÃO 

Na iluminação exterior para fins de circulação, a opção pela utilização de luminárias equipadas com lâmpadas 
de descarga ou lâmpadas fluorescentes com balastros eletrónicos, deve ponderar dois fatores: a eficácia da 
solução adotada e os custos de manutenção e de exploração. 

Independentemente do tipo de luminária escolhida, deve esta iluminar predominantemente o plano de 
utilização (evitar luminárias do tipo esfera), apresentar características antivandalismo e dispor de grande 
resistência à radiação ultravioleta. 

Os aparelhos de iluminação devem apresentar, no mínimo, as seguintes características: 

i. Corpo e capot em alumínio injetado; 

ii. Difusor em policarbonato; 

iii. IP 65 e IK 09; 
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iv. Rendimento superior a 60 %. 

C COLUNAS DE ILUMINAÇÃO 

As colunas de iluminação devem ser do tipo tronco-cónico e possuir altura e robustez mecânica adequadas, 
bem como características anticorrosivas. 

No caso de utilização de luminárias em colunas, estas devem possuir piquet de terra próprio. Os circuitos de 
alimentação devem dispor de condutor de terra e estar protegidos por dispositivos sensíveis à corrente 
diferencial residual de 300 mA. 

2.4.2 ILUMINAÇÃO PARA FINS DESPORTIVOS 

A iluminação exterior para fins desportivos tem como objetivo garantir um nível de iluminação adequado às 
práticas desportivas que aí se desenvolvem, para fins de ensino ou utilização pela comunidade exterior à 
escola. 

A NÍVEIS DE ILUMINAÇÃO 

O nível de iluminação exterior para fins desportivos está dependente do tipo de modalidade desportiva, bem 
como do seu nível de competição. Neste sentido, e da análise da generalidade das escolas, considera-se 
adequado um nível de iluminação de 200 lux para uma classe de iluminação III (nível de competição recreativo/ 
desporto escolar/ educação física). 

No caso dos espaços desportivos que disponham de campos transversais, onde pode ocorrer uma ocupação 
parcelar do recinto, devem considerar-se circuitos elétricos para a iluminação, independentes de cada um dos 
campos. 

B COMANDO DA ILUMINAÇÃO 

A iluminação exterior para fins desportivos deve dispor de comando manual dedicado, em quadro próprio, com 
capacidade para dois níveis de iluminação. 

2.5 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 

A iluminação de segurança tem como objetivo assegurar a necessária visibilidade dos locais para permitir a 
evacuação dos espaços de modo fácil e em condições de segurança, sempre que ocorra falha da iluminação 
artificial por falta de alimentação de energia ou avaria. 

As instalações dos edifícios escolares, quer pelas características ao nível de instalações elétricas, quer pela 
utilização enquanto espaço aberto à comunidade, apresentam uma classificação da iluminação de segurança 
do tipo C, de acordo com o RTIEBT. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

: ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 2 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de 
setembro 

Regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT). 

► Portaria n.º 1532/2008, de 29 de 
dezembro 

Regulamento técnico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 

► Norma europeia EN 1838:1999 Lighting applications. Emergency lighting. 

► Caderno Técnico PROCIV #16 (ANPC, 
março de 2011) 

Guia para a Aplicação do Regime Jurídico de Segurança contra Incêndio aos Projetos de 
Estabelecimentos Escolares. 
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INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

: ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 2 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

: APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 
► Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de setembro Regras técnicas das instalações elétricas de 

baixa tensão (RTIEBT). 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da COMPATIBILIDADE 
ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da BAIXA TENSÃO. 

2.5.1 CARACTERÍSTICAS DA ILUMINAÇÃO 

As soluções para a iluminação de segurança devem ser realizadas, preferencialmente, por blocos autónomos, 
dadas as características próprias da grande maioria dos edifícios escolares, designadamente reduzido número 
de pisos, zonas de circulação amplas e um número considerável de saídas para o espaço exterior. 

Em espaços que recebam público a iluminação de segurança deve ser permanente, como acontece em 
bibliotecas, espaços polivalentes, circulações, balneários e instalações sanitárias, entre outros, e não 
permanente nos restantes espaços. Quando não estiverem a ser utilizados, os espaços com uma utilização 
pontual devem dispor da iluminação de segurança desligada, à semelhança da restante iluminação, como 
acontece com a sala de grandes grupos. O seu funcionamento deve ser inibido após o encerramento da escola. 

A iluminação de segurança deve assegurar que os meios de combate a incêndio sejam facilmente localizáveis. 

Independentemente do acima exposto, deve ser consultada a entidade competente - Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) - a fim de determinar especificidades inerentes a cada edifício ou local. 

Desde que devidamente justificadas, aceitam-se três possíveis soluções para a iluminação de segurança: 

i. Bloco autónomo com lâmpada do tipo fluorescente; 

ii. Bloco autónomo com LED; 

iii. Sistemas centralizados, com aparelhos de iluminação por LED, com a possibilidade de centralmente se 
inibir ou desinibir a iluminação. 

A solução a aplicar depende da avaliação do respetivo custo do ciclo de vida, a contabilizar no desenvolvimento 
do projeto. 

Complementarmente às soluções acima referidas, aceitam-se preferencialmente projetores de emergência em 
espaços amplos com grande efetivo de ocupantes, em alternativa aos kits de emergência. 
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Tabela X. Natureza da iluminação de segurança e tipo de aparelhos por espaço 

TIPO DE ESPAÇO 
TIPO DE 

ILUMINAÇÃO 
TIPO DE 

LUMINÁRIA LOCALIZAÇÃO 

► TODOS OS ESPAÇOS LETIVOS 

BALIZAGEM E DE 

AMBIENTE 
(SE NECESSÁRIO) 

Não permanente 

Associado a placas 
de sinalização 

junto às portas de 
saída 

► ESPAÇOS DE TRABALHO 
(sem atendimento público) 

► SALAS DE PAUSA 

► ESPAÇOS TÉCNICOS 

► BIBLIOTECA 

BALIZAGEM E DE 

AMBIENTE 
Permanente --- 

► SALA DE AULA DE GRANDES GRUPOS 

► NÚCLEO DO ALUNO 

► COZINHA E CAFETARIA 

► ESPAÇOS DE TRABALHO 
(com atendimento público) 

► ÁREAS HÚMIDAS 

► ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

2.5.2 PRESSUPOSTOS DE CÁLCULO 

Dado que o funcionamento da iluminação de circulação (evacuação), e da iluminação de ambiente (antipânico), 
é sempre simultâneo, preconiza-se que a solução da iluminação global de segurança seja projetada como um 
sistema único ao nível do fluxo luminoso, para que este não seja inferior a 5 lux/m

2
, evitando, assim, a 

colocação de luminárias equipadas com conjuntos de emergência (kits). 

A relação entre o valor mínimo e o máximo de iluminação não deve ser superior a 1:40 ao longo do percurso de 
evacuação (linha central). 

2.5.3 COMANDO DA ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 

Preconiza-se que a iluminação de segurança possua um sistema de telecomando, que permita inibir esta 
iluminação quando a escola se encontrar encerrada. Este sistema, de telecomando central, deve ter a 
capacidade de ser comandado remotamente através da GTC. 

O comando da iluminação de segurança deve estar localizado na receção da Escola. 

No que respeita à inibição das luminárias de segurança, realizada apenas quando a escola estiver encerrada, 
devem projetar-se os loops de forma a separar-se as zonas de circulação dos restantes espaços (espaços 
letivos, sociais, de gestão, administrativos, entre outros). 

2.5.4 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 

A CONJUNTO DE EMERGÊNCIA (KIT) (SOLUÇÃO CONDICIONADA) 

O conjunto de emergência (kit) é constituído por acumulador de energia de níquel-cádmio, com o respetivo 
carregador/inversor (ou sistema equivalente). 

O conjunto de emergência (kit) deve assegurar pelo menos 15 % do fluxo normal da lâmpada da luminária onde 
está aplicado. 
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A luminária equipada com o conjunto (kit) deve possuir um sistema visível de auto teste de sinalizador, do tipo 
LED. Esta luminária deve vir equipada de fábrica com o conjunto (kit). 

B APARELHOS DE ILUMINAÇÃO DO TIPO BLOCO AUTÓNOMO 

O bloco autónomo deve apresentar as seguintes características: 

i. Robustez mecânica, adequada ao local de utilização bem como à manutenção, designadamente a 
substituição da lâmpada, de forma a garantir as características iniciais de instalação ao longo do 
tempo; 

ii. Autonomia que garanta a iluminação de pelo menos 60 minutos; 

iii. Fluxo luminoso estipulado superior a 60 lm; 

iv. Ser da classe II; 

v. Estar equipado com um sistema de autoteste através de sinalizador do tipo LED; 

vi. Dispor da possibilidade de telecomando; e 

vii. Dispor da possibilidade de alterar o estado de permanência para não permanência. 

As fontes de luz a incorporar nos blocos autónomos devem ter uma restituição da cor (Ra – Colour Rendering) 
entre 40 e 100. 

Deve estar associada sinalética ao bloco autónomo (letreiros de saída) com a indicação clara do sentido de 
saída, não se devendo utilizar pictogramas. 

Para garantia do fornecimento das luminárias e dos blocos autónomos ao longo do tempo e no sentido de se 
obter uma redução dos custos de manutenção, devem os equipamentos ser de modelo standard. 

C PROJETOR DE EMERGÊNCIA 

em espaços amplos com grande efectivo de ocupantes podem instalar-se projetores de emergência com as 
seguintes características: 

i. Robustez mecânica, adequada ao local de utilização bem como à manutenção, designadamente a 
substituição da lâmpada, de forma a garantir as características iniciais de instalação ao longo do 
tempo; 

ii. Autonomia que garanta a iluminação de pelo menos 60 minutos; 

iii. Fluxo luminoso estipulado superior a 60 lm; e 

iv. Ser da classe II. 

2.6 INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS10 

Os espaços de ensino devem estar dotados de equipamento audiovisual, como videoprojetores e quadros 
interativos, sendo necessário prever infraestruturas adequadas de energia elétrica, dados, VGA, áudio e USB. 
As infraestruturas por espaço estão descritas no Capítulo IV destas especificações técnicas, pelo que neste 
subcapítulo descrevem-se apenas as infraestruturas gerais e informação complementar. 

Prevê-se a instalação de QI apenas num terço das salas (aulas, informática e multimédia e artes), estando os 
restantes dois terços equipados com VP. Devem quantificar-se os suportes e cabos (VGA, áudio e USB) na 
referida proporção e de acordo com a tabela XII. 

                                                                 
10 Toda a informação contida neste subcapítulo está dependente dos equipamentos existentes ou que venham a ser fornecidos. 
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INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

: INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS 2 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da COMPATIBILIDADE 
ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da BAIXA TENSÃO. 

2.6.1 VIDEOPROJETORES DE TETO 

O videoprojetor de teto, equipamento com peso até 5,00 kg, deve dispor de suporte próprio fixo no teto real e 
encontrar-se diretamente ligado ao computador do professor através de cabos VGA e áudio. 

Em todos os espaços letivos a sua localização deve permitir que a projeção se efetue sobre uma tela de 2,00 x 
2,00 m, sendo que a imagem projetada deve ter uma largura entre 1,85 e 2,00 m. Sempre que no ginásio e no 
núcleo do aluno existam condições para colocação de bancada retrátil, o sistema de projeção a instalar deve 
dispor de tela com a dimensão de 2,95 x 2,12 m, equipada com motor elétrico acionado à distância por 
telecomando. 

Tabela XI. Regras para localização do videoprojetor 

DIMENSÕES E ÂNGULO 
TODOS OS ESPAÇOS 

LETIVOS: 

GINÁSIO 
NÚCLEO DO ALUNO 

(caso existam condições de 
instalar bancada retrátil) 

DISTÂNCIA À TELA 3,00 a 4,00 m 5,00 m 

DISTÂNCIA LATERAL Centrado em relação à área de projeção. 

ALTURA AO PAVIMENTO 2,50 a 2,80 m 4,60 a 5,20 m 

INCLINAÇÃO EM RELAÇÃO AO PLANO HORIZONTAL 30° (máximo) 

 

A localização do vídeoprojetor deve ser devidamente coordenada com as diversas especialidades previstas para 
o espaço onde esteja inserido, dando-se especial atenção à sua compatibilização com a iluminação do espaço, 
ou seja, caso exista coincidência entre um vídeoprojetor e uma luminária o primeiro tem que ser recolocado, 
de modo a respeitar as suas necessidades técnicas sem interferir com a iluminação, no sentido de evitar 
sombras indevidas. 

A SUPORTE 

A fixação do vídeo projetor ao teto deve efetuar-se por meio de um suporte metálico rígido, fixado à laje ou a 
elementos rígidos da construção, de forma a não sofrer vibrações e com comprimento suficiente para que a 
altura máxima do pavimento ao projetor seja de 2,80 m. 

O suporte deve permitir nivelamento vertical (rotação do vídeo projetor em torno do eixo horizontal paralelo 
ao plano de projeção) e, caso seja necessário por restrições ao nível do teto falso, nivelamento horizontal 
(rotação do vídeo projetor em torno do eixo horizontal perpendicular ao plano de projeção) para a devida 
afinação da projeção. 

O suporte deve ter um sistema para fixação dos cabos, sendo preferível a sua condução pelo interior do 
suporte sem prejuízo da estabilidade deste. 
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O suporte deve permitir a fixação de qualquer marca e modelo de vídeo projetor, independentemente da 
furação que este possua. Para tal, deve prever-se pelo menos três zonas de aparafusamento ao vídeo projetor, 
com geometria a definir em resultado do equipamento que venha a ser fornecido. 

A sua fixação ao teto deve ser efetuada de forma sólida, de modo a evitar vibrações que possam interferir com 
a qualidade da projeção. Na eventualidade do teto ser de betão, o suporte deve estar fixado diretamente com 
buchas e parafusos apropriados. Sempre que a fixação do suporte tenha que ser feita ao teto falso (nos casos 
em que não seja possível a fixação ao teto real) deve ser previsto um reforço que garanta a distribuição das 
cargas do próprio suporte, do projetor (até 5,00 kg) e de qualquer força externa que nele venha a ser aplicada 
no decurso da normal utilização. 

O suporte deve permitir a colocação, de forma segura, do cabo de segurança tipo kensington, que efetua a 
ligação do vídeo projetor a este suporte. 

2.6.2 QUADROS INTERATIVOS COM VIDEOPROJETORES DE CURTA DISTÂNCIA 

Os quadros interativos consistem num equipamento que liga diretamente ao computador do professor, através 
de cabos VGA, USB e áudio. 

Em todos os espaços onde existam quadros interativos não se devem considerar os suportes próprios para os 
videoprojetores de curta distância, uma vez que estes são fornecidos em conjunto com os quadros interativos. 

2.6.3 INFRAESTRUTURA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E LIGAÇÃO PARA DADOS 

Em todos os espaços onde se pretenda a instalação de quadros interativos (QI) e videoprojetores (VP) devem 
ser previstas as infraestruturas constituídas por tubos VD embebidos, conforme indicado na tabela XII. Os 
equipamentos que sejam efetivamente instalados devem ser ligados através dos cabos indicados na Tabela XIII. 

Tabela XII. Tubagem para colocação dos cabos de ligação dos QI e VP 

INFRAESTRUTURA POSIÇÃO PROVENIÊNCIA DESTINO 

Para passagem de 
cablagem 

QI VP 

► TUBOS 

VD 25 

PAREDE DOS QUADROS DE 

ESCRITA 

CANAL DE ENERGIA DA CALHA 

TÉCNICA 
DUAS CAIXAS NA VERTICAL ● -- 

VD 25 
CANAL DE COMUNICAÇÕES 

DA CALHA TÉCNICA 

CAIXA AO LADO DAS CAIXAS 

DE ENERGIA ● -- 

VD 50 
CAIXA TERMINADORA (CAIXA 

I3) ● 

VD 50 
TETO E PAREDE DOS 

QUADROS DE ESCRITA 
CAIXA TERMINADORA 

(CAIXA I3) 
VIDEOPROJETOR -- ● 

► CAIXA 
TERMINADORA 

LOCALIZADA JUNTO DO COMPUTADOR DO PROFESSOR ● 

notas  Os tubos VD em paredes encontram-se embebidos e localizam-se atrás do QI; 

 Os tubos VD nos tetos encontram-se aparentes; 

 As caixas devem ser totalmente embutidas, posicionadas a uma altura de 1,50 m do pavimento, sem interferir com a 
estrutura de suporte do QI. 

Tabela XIII. Cabos para ligação dos QI e VP 

CABLAGEM POSIÇÃO 
EQUIPAMENTO 

QI VP 

► CABO VGA LIGAÇÃO DO VP OU QI AO COMPUTADOR DO PROFESSOR. 1/3* 2/3* 

► CABO ÁUDIO 
O PROJETOR DO VP OU QI DISPÕE DE SISTEMA DE SOM PARA DIFUSÃO NA SALA DE AULA, COM 

LIGAÇÃO AO COMPUTADOR DO PROFESSOR. 
1/3* 2/3* 

► CABO USB LIGAÇÃO DO QI AO COMPUTADOR DO PROFESSOR. ● -- 
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CABLAGEM POSIÇÃO 
EQUIPAMENTO 

QI VP 

* Para efeitos de quantificação das infraestruturas para instalação de VP e QI (suportes e cabos VGA, áudio e USB) considerar que um 
terço das salas (aulas, informática e multimédia e artes), deve ser equipado com QI, enquanto os restantes dois terços devem ser 
equipados com VP, prevendo as tubagens todas e as caixas terminadoras para ambos os sistemas. 

 

 

Ilustração 4: Nomenclatura das paredes da sala-tipo. 

A LIGAÇÃO VGA 

A ligação do vídeo projetor ao computador do professor deve ser efetuada através de cabo VGA que 
contemple: 

i. Cabo blindado, com malha de proteção, e supressores de interferência com núcleo de ferrite em 
ambas as extremidades; 

ii. Fichas vulcanizadas tipo “D”, de 15 pinos macho, em ambas as extremidades; 

iii. Comprimento suficiente para ligação, sem qualquer emenda, entre a terminação do lado do 
computador e o vídeo projetor a instalar, tomando em consideração que, o comprimento do cabo, 
deve ultrapassar o plano de aparafusamento do vídeo projetor ao suporte em 40 a 60 cm; 

iv. Em ambas as extremidades, todos os pinos devem estar ligados, assim como a malha. 

B LIGAÇÃO ÁUDIO 

O projetor a instalar tem um sistema de som para difusão na sala de aula, ligado ao computador do professor, 
o qual deve prever: 

i. Cabo de qualidade para som, preferencialmente com supressores de interferência com núcleo de 
ferrite em ambas as extremidades; 

ii. Fichas do tipo mini-jack, estéreo, de 3,5 mm macho, preferencialmente vulcanizadas em ambas as 
extremidades; 
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iii. Comprimento suficiente para ligação, sem qualquer emenda, entre a terminação do computador e do 
videoprojetor, tomando em consideração que o comprimento do cabo deve ultrapassar cerca de 40 a 
60 cm o plano de aparafusamento do videoprojetor ao suporte. 

C CAIXA TERMINADORA 

A terminação dos cabos VGA e áudio do lado do computador, deve ser efetuada numa caixa terminadora a 
instalar para o efeito na calha técnica, ou imediatamente acima desta, na parede lateral junto à mesa do 
professor. 

A caixa terminadora deve dispor de fichas-fêmea na face frontal, de modo a efetuar a ligação de cabos 
standard VGA e áudio ao computador do professor. No interior desta devem prever-se fichas fêmea, 
adequadas para ligação dos cabos provenientes do vídeo projetor. 

A ligação do cabo áudio no interior da caixa pode ser efetuada, a título excecional, por cravamento, em 
substituição do sistema de ficha macho/fêmea. 

2.6.4 POSIÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS NA SALA-TIPO 

Nas figuras seguintes encontra-se o esquema dos caminhos de cabos da sala de aula tipo, para ligação dos VP e 
QI, bem como outras reservas mencionadas no ponto relativo à iluminação interior e nas fichas por espaço. 

Salienta-se que a posição das infraestruturas é meramente indicativa, devendo ser compatibilizadas com as 
restantes e considerando que a posição das luminárias, resultante do estudo luminotécnico, prevalece sobre a 
posição de qualquer caminho de cabos ou equipamento a instalar nas salas. 

 

TETO DA SALA  
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PAREDE DOS QUADROS DE 

ESCRITA 
 

 
PAREDE ADJACENTE À 

CIRCULAÇÃO 
 

Ilustração 5: Esquemas indicativos com a localização das tubagens para ligação de VP e QI – planta do teto e secções 
transversais da sala-tipo. 

2.7 SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORÁRIA 

Pretende-se um sistema de informação horária (SIH) composto por uma central horária (relógio-mãe) que 
efetue a sincronização de todos os relógios da escola, disponibilize essa informação ao sistema informático do 
estabelecimento de ensino e que comande o sistema de campainhas (interiores e exteriores), para sinalização 
dos tempos letivos. 

Este sistema disponibiliza a hora em todos os espaços onde a informação é necessária, nomeadamente no átrio 
principal e secundários, circulações por piso, espaços desportivos, núcleo do aluno, cozinha, biblioteca, espaços 
de gestão e administrativos. 

O sistema deve ter a capacidade de, automática e autonomamente, disponibilizar a hora correta, para que, em 
tempo de exames nacionais, estes possam ser coordenados a nível nacional. Deve ainda fornecer a energia e a 
informação necessária a todos os seus componentes (nomeadamente aos relógios e interfaces de comando) 
evitando desta forma o fornecimento das respetivas alimentações (à exceção das campainhas). 

Contudo, tendo em conta o Regulamento de Segurança contra Incêndio em Edifícios, aquando da realização de 
cortes parciais de energia (por exemplo: bloco ou setor de edifício), deve garantir-se que o sistema seja livre de 
potencial. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

: SISTEMA DE INFORMAÇÃO HORÁRIA 2 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da COMPATIBILIDADE 
ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações subsequentes Diretiva da BAIXA TENSÃO. 
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2.7.1 PRINCIPAIS COMPONENTES DO SISTEMA 

Este sistema deve transmitir a informação horária ao sistema informático da escola, para que exista uma única 
“hora” em toda a Escola. 

Associado a este sistema deve estar o comando dos sinais sonoros (“toques” de campainha) que marcam os 
tempos letivos. 

A CENTRAL HORÁRIA 

A central horária (relógio-mãe) deve ter a capacidade de transportar, no mesmo par de condutores, o sinal e 
também a alimentação para todos os relógios, não sendo portanto necessária qualquer fonte de energia 
auxiliar para os relógios secundários da instalação, fazendo o acerto automático dos mesmos 
independentemente do posicionamento dos ponteiros. 

A central deve dispor de capacidade de memória suficiente para assegurar que toda a informação que 
disponibiliza à escola (tempo e data) seja restabelecida após falha de energia. Esta informação deve ser 
disponibilizada automaticamente a toda a escola (por meio informático, através de um servidor horário e 
relógios secundários), não recorrendo a meios humanos. 

O servidor horário deve ser integrado na central horária, tendo como objetivo a sincronização de toda a rede 
estruturada de forma a disponibilizar a informação horária aos outros servidores e respetivos periféricos. 

A central horária deve ainda permitir a possibilidade de acesso remoto para efeitos de controlo e manutenção. 

A central horária deve ser concebida para montagem num único rack do bastidor (19”), possuir a capacidade 
de programação local e remota e dispor de capacidade de comunicar em IP. 

A central horária, para além de controlar os relógios, tem as seguintes funções adicionais: 

i. Distribuição de informação horária (tempo e data) aos relógios analógicos, assegurando o acerto 
automático; 

ii. Comando dos toques de campainhas (com opção manual e que permita o toque simultâneo em toda a 
escola);  

iii. Comutação no tempo através dos relés do relógio-mãe e dos relés remotos instalados nas linhas de 
distribuição horária (comando de toques em diferentes pavilhões, e comando horário da iluminação 
de circulação e exterior); 

iv. Comando manual remoto do toque de campainha (redundância ao comando manual incorporado); e 

v. Receção GPS para sincronismo da base de tempo interna. 

B ANTENA GPS 

De forma a obter-se uma autonomia relativamente à informação horária e, simultaneamente, garantir uma 
informação rigorosa, preconiza-se a instalação de uma antena GPS, numa das coberturas da escola, compatível 
com os equipamentos utilizados no sistema de informação horária. 

C RELÓGIOS ANALÓGICOS 

Os relógios devem ser circulares, de idêntica dimensão, com ponteiros de horas e minutos, de simples ou de 
dupla face, com sensor de posicionamento automático dos ponteiros. A caixa exterior e o quadrante devem ser 
em plástico ABS, de cor branca, e com vidro acrílico de proteção. Impressão do quadrante a preto com 
numeração árabe. 

Os relógios devem possuir IP e IK adequados aos locais onde são instalados, designadamente no átrio principal, 
nos átrios secundários, nas circulações por piso, nos espaços desportivos, no núcleo do aluno, na cozinha, na 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA PROJETO DO EDIFÍCIO ESCOLAR 

54 

biblioteca e nos espaços de gestão e administrativos. Em cada um destes espaços apenas pode ser instalado 
um relógio. 

D CAMPAINHAS 

Consideram-se dois tipos de campainhas, as de interior e as de exterior, devendo estas possuir o IP adequado 
ao local e o IK não ser inferior a 07. 

Relativamente à sua característica sonora, devem ter uma sonorização aproximada de 100 dB (valor máximo) à 
distância de um metro da fonte. 

2.8 SISTEMA DE CHAMADA DE EMERGÊNCIA 

O sistema de chamada de emergência, preconizado para as instalações sanitárias para pessoas com mobilidade 
condicionada, deve cumprir com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto – Condições de acessibilidade a 
satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, equipamentos coletivos e edifícios públicos e 
habitacionais. 

O sistema deve ser constituído por um cordão de chamada, colocado à altura regulamentar, e um botão de 
cancelamento no interior das instalações sanitárias. No exterior do compartimento, deve existir um sinalizador 
ótico-acústico e na receção, ou outro local onde esteja garantida a presença de pessoas, deve ser instalado um 
painel de sinalização e de emissão sonora para repetição do alarme. 
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III. 3 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE 

COMUNICAÇÕES E DADOS 

Neste subcapítulo apresenta-se a caracterização geral das infraestruturas de comunicações e dados a instalar 
no edifício escolar, nomeadamente, das infraestruturas, dos equipamentos e dos materiais a aplicar. 

As infraestruturas de telecomunicações presentes no edifício escolar, genericamente designadas por sistema 
de cablagem estruturada (SCE), no geral, devem ser constituídos por um armário bastidor principal e por 
armários bastidores secundários, distribuídos fisicamente pelo edifício escolar segundo as necessidades, em 
cumprimento com as normas aplicáveis e a legislação em vigor. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES E DADOS 3 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de maio. 
► Retificado pela Declaração de Retificação nº 

43/2009 de 25 de junho. 
► Alterado e republicado pela Lei 47/2013 de 10 

de julho. 

Regime jurídico da construção de infraestruturas aptas ao alojamento de redes de 
comunicações eletrónicas, à instalação de redes de comunicações eletrónicas e à 
construção de infraestruturas de telecomunicações em loteamentos, urbanizações, 
conjuntos de edifícios e edifícios. 

► Manual ITED - 3.ª edição (ANACOM, setembro 
de 2014) 

Prescrições e Especificações Técnicas das Infraestruturas de Telecomunicações em 
Edifícios. 

► Manual ITUR - 2.ª edição (ANACOM, 
novembro de 2014) 

Infraestruturas de Telecomunicações em Loteamentos, Urbanizações e Conjunto de 
Edifícios. 

► Norma Internacional ISO/IEC-11801 (2008-05), 
edição 2.1 

Information technology - Generic cabling for customer premises. 
Prestações mínimas a garantir pelo sistema: parâmetros da Categoria 6. 

► Norma Internacional ANSI/EIA/TIA-568- B-
2001 

Commercial building telecommunications wiring standard. 

► Norma Europeia EN-50173 
(norma geral e particulares aplicáveis) 

Information technology- Generic cabling for customer premises. 

► Norma Europeia EN 50174 
(norma geral e particulares aplicáveis) 

Information technology - Cabling installation. 

► Norma Europeia EN 50288-6-1 Multielement metallic cables used in analogue and digital communication and 
control. 
Part 6-1: Sectional specification for unscreened cables characterised up to 250 MHz 
- Horizontal and building backbone cables. 

► Norma Europeia EN 50310 Application of Equipotential Bonding and Earthing in Buildings with Information 
Technology Equipment. 

► Norma Europeia EN 50346 Information technology. Cabling installation. Testing of installed cabling. 

► Norma Europeia EN 60793 
(norma geral e particulares aplicáveis) 

Optical fibres. Product specifications. 

► Norma Europeia EN 60794 
(norma geral e particulares aplicáveis) 

Optical fibre cables. 

► Norma Europeia EN 60874 
(norma geral e particulares aplicáveis) 

Connectors for optical fibres and cables. 

► Norma Europeia EN 61280 
(norma geral e particulares aplicáveis) 

Fiber optic communication subsystem basic test procedures. Fiber optic cable plant. 
Single-mode fiber optic cable plant attenuation. 

► IEC 60603-7 (1996-11) Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards. 
Part 7: Detail specification for connectors, 8-way, including fixed and free 
connectors with common mating features, with assessed quality. 

► Norma Europeia EN 61935-1 Testing of balanced communication cabling in accordance with ISO/IEC 11801 
Part 1: Installed cabling. 

3.1 ENTRADAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

As entradas de telecomunicações dependem essencialmente da tipologia da escola. O espaço escolar é 
constituído na maioria dos casos por um ou mais edifícios implantados num determinado lote, com o controlo 
das entradas efetuado através de uma portaria localizada junto à entrada principal do recinto. É nesse local 
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que, preferencialmente, deve ser efetuada a entrada das comunicações e onde deve ficar posicionado o 
armário de telecomunicações de edifício (ATE). 

As redes que alimentam os edifícios e a sua interligação devem ser enterradas, constituídas por cabos, 
tubagem e as necessárias caixas de visita. 

3.2 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

A REDE DE COMUNICAÇÕES DE VOZ 

Tendo em consideração que a reabilitação do edifício escolar decorre com a escola em funcionamento, durante 
as obras deve assegurar-se que a rede de infraestruturas de comunicações telefónicas existente, bem como a 
respetiva central telefónica se mantêm em pleno funcionamento. 

Esta infraestrutura será temporária até à instalação definitiva da solução de Telefonia IP. Para tal, devem 
prever-se os necessários troços em cabos multipares, com número adequado de pares de cobre, entre 
bastidores assim como os respetivos painéis para cravejamento dos cabos nos bastidores. 

B REDE DE DADOS 

A rede de dados dedicada ao funcionamento administrativo, de acesso restrito aos docentes e ao “sistema de 
controlo de acessos e de cartões”deve ser fisicamente isolada de qualquer interferência, com origem noutro 
qualquer ponto do sistema. 

C REDE WIRELESS 

A rede wireless tem como objetivo servir o espaço escolar edificado, com exceção de instalações sanitárias, 
balneários, arquivos e arrecadações, entre outros espaços de apoio. 

Preconiza-se igualmente uma cobertura wireless em espaços exteriores, como esplanadas, zonas exteriores 
cobertas, desde que adjacentes aos edifícios e com as respetivas infraestruturas instaladas no interior dos 
edifícios. 

Existem, ainda, espaços na escola, que pela sua especificidade e frequência de utilização, designadamente as 
áreas de aprendizagem informal e os espaços de convívio dos alunos, carecem de um reforço de cobertura da 
rede wireless. 

D REDE DE INTERCOMUNICAÇÃO EXTERIOR / INTERIOR  

O sistema de intercomunicação a instalar nos portões exteriores da escola, deve prever a ligação a, pelo 
menos, dois terminais internos a instalar na portaria e na receção da escola. 

E REDE DE TELEVISÃO  

Esta rede a instalar no edifício escolar, pretende a difusão do sinal de televisão dos canais nacionais, apenas 
nos seguintes espaços: 

i. Biblioteca; 

ii. Núcleo do aluno e salas de pausa; 

iii. Sala de aula de grandes grupos; e 

iv. Espaços de gestão. 

Para o seu correto funcionamento deve prever-se ligação desta rede às antenas necessárias para os canais da 
Televisão Digital Terrestre (TDT), que devem estar devidamente ligadas à rede de terra de proteção. 
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Esta rede deve, também, ficar preparada para estabelecer a ligação a redes externas de operadores de 
telecomunicações. 

No projeto devem estar previstos todos os fornecimentos necessários à instalação desta rede, excluindo-se o 
fornecimento de televisores. 

3.3 SISTEMA DE CABLAGEM ESTRUTURADA 

Com a implementação de um Sistema de cablagem estruturada pretende-se dotar os edifícios de uma 
infraestrutura que seja independente quer do equipamento de transmissão utilizado, quer da própria aplicação 
ou protocolo de transmissão a utilizar e que sirva, não só as necessidades atuais, como possibilite uma 
evolução para aplicações futuras, sem necessidades de alterações profundas no sistema de cablagem. 

Para tal, deve ser instalado um Sistema de cablagem estruturada que apresente uma arquitetura aberta e que 
respeite os standards internacionais que definem a forma e as características técnicas e funcionais do mesmo. 

A instalação da rede estruturada de voz e dados deve ser executada por meio de dois cabos de fibra ótica 
multimodo, de quatro fibras cada e por um cabo UTP entre bastidores, e todos os componentes desta rede 
estruturada (cobre) devem ser de Categoria 6. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS 

: SISTEMA DE CABLAGEM ESTRUTURADA 3 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações 
subsequentes 

Diretiva da COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações 
subsequentes 

Diretiva da BAIXA TENSÃO. 

3.3.1 ARQUITETURA DO SISTEMA 

Em reuniões realizadas entre a Parque Escolar e a ANACOM, foi obtido o seguinte entendimento comum: 

Do ponto de vista do Manual ITED, 2.ª edição, o modelo de Escola intervencionada é constituído por um 
único Ponto de Distribuição (PD), onde se alojam os repartidores gerais de par de cobre, cabo coaxial e 
fibra ótica, garantindo-se no modelo referido, o cumprimento integral do referido Manual ITED. 

 

Estando definido neste modelo de escola intervencionada um só ponto de distribuição (PD), fica ao critério do 
projetista a definição para cada piso, dos armários de bastidores de comunicações necessários instalar e dos 
meios de interligação respetivos, de modo a garantirem a qualidade e redundância pretendidas para cada 
escola. 

Devem ser considerados diversos polos técnicos - principal e secundários. Devem ficar interligados ao polo 
principal os polos secundários em número necessário, garantindo que todo o edifício seja coberto pelos 
mesmos. 

As ligações entre o polo técnico principal e os polos técnicos secundários devem ser feitas recorrendo a dois 
cabos de 4 fibras óticas multimodo 50/125 µm, OM3 com cobertura LSHF. Existirão também ligações em cabos 
de cobre entrançados do tipo UTP LSHF Categoria 6 (com o fim de oferecer redundância às de fibra ótica) e em 
cabo coaxial LSHF entre o polo principal e os polos secundários. Entre edifícios não devem ser instalados cabos 
de cobre entrançados do tipo UTP LSHF Categoria 6. 

As ligações entre os polos técnicos secundários e os postos de trabalho devem ser baseadas em cabos de cobre 
com 4 pares entrançados do tipo UTP LSHF Categoria 6. 
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Conforme definido na ISO/IEC IS 11801, o sistema de cablagem a instalar deve adotar uma tipologia em estrela, 
de modo a proporcionar flexibilidade à rede e permitindo uma gestão otimizada das instalações, sem que para 
tal seja necessária a intervenção de técnicos especializados para a realização de alterações (p. ex. mudança de 
local de trabalho de utilizador – realizado por simples alteração de uma ponta de cabo), facilitando também 
ampliações futuras e salvaguardando o investimento agora realizado. 

3.3.2 ESPAÇOS TÉCNICOS 

O polo técnico principal e os polos secundários devem constituir os espaços técnicos dedicados a estas 
infraestruturas de forma a receber armários bastidores normalizados. Nestes espaços técnicos é necessário 
prever uma adequada ventilação, avaliando-se a necessidade da instalação de sistema de climatização, com 
solução tipo de split individualizado, de modo a garantir o funcionamento a uma temperatura ambiente entre 
18 e 21 °C. 

No polo principal devem ser instalados um ou dois armários bastidores principais, conforme a necessidade de 
espaço para equipamentos ativos previstos, que também devem estar dimensionados para receber a instalação 
das centrais, telefónica e horária, previstas. Deve ainda prever-se, pelo menos, um armário bastidor para 
instalação de servidores. 

O polo principal deve possuir um quadro elétrico dedicado, com um circuito por armário bastidor com terminal 
em tomada dupla de energia e com proteção de terra. 

Deve também, prever-se a colocação de calha técnica (com dois canais), a 0,30 m do pavimento, em redor do 
espaço técnico e considerar os seguintes circuitos: 

i. Uma alimentação elétrica por cada bastidor; 

ii. Dois circuitos elétricos com três tomadas cada, junto ao armário bastidor dos servidores; e 

iii. Um circuito elétrico com três tomadas para uso geral. 

Devem ser previstas seis tomadas RJ45 para dados, junto ao teto, na zona do bastidor de servidores. 

3.3.3 BASTIDORES 

Os armários bastidores devem ser normalizados, de 19” com as dimensões mínimas para o bastidor principal 
de 800 x 1000 mm (largura x profundidade) e para os bastidores secundários de 800 x 800 mm, com as 
seguintes características: 

i. Construídos em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo; 

ii. Equipados com apoios e com perfis interiores ajustáveis em profundidade; 

iii. Porta frontal do bastidor principal em chapa microperfurada, com chave; 

iv. Porta frontal dos bastidores secundários em vidro, com chave; 

v. Painéis laterais amovíveis; e 

vi. Régua de energia com proteção de linha e interruptor. 

A altura útil dos bastidores deve ser definida com base no número de U utilizados, devendo deixar livres para 
instalação de equipamentos ativos, o mesmo número de U ocupados pelos painéis de distribuição. Para reserva 
futura deve prever-se uma possibilidade de crescimento na ordem dos 30 %. 

Os bastidores a instalar no polo principal recebem os painéis para terminação, recorrendo a adaptadores e 
pigtails LC

11
, dos troços de fibra ótica (quatro fibras óticas) provenientes dos polos secundários. Com vista à sua 

                                                                 
11 Os pigtails LC devem ser terminados através de fusão não sendo aceites outras formas de ligação. 
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máxima rentabilização, os painéis a instalar para além de receberem os adaptadores LC, devem permitir a 
instalação direta de outro tipo de conectores, concretamente ST, SC e RJ45. O cabo de fibra ótica deve ser 
multimodo 50/125 µm OM3 e com revestimento do tipo LSHF. 

Estes armários bastidores destinam-se, igualmente, a receber os painéis de distribuição necessários à 
terminação dos troços de cabo UTP 4 pares, categoria 6 que se desenvolvem até às tomadas nos postos de 
trabalho, da área envolvente próxima. Albergam ainda os passa-fios necessários à correta acomodação das 
pontas de cabo de interligação, os painéis necessários para receber os circuitos dos diversos operadores 
provenientes do RG-PC, as linhas e extensões do PPCA, bem como os painéis em que terminam os cabos de 
cobre que levam as extensões até aos polos secundários. 

Os armários bastidores a instalar nos polos secundários, de forma semelhante, albergam os painéis necessários 
à terminação dos troços de fibra ótica, os painéis de distribuição horizontal referentes às tomadas servidas por 
esse polo, os passa fios, as pontas de cabo de interligação e os painéis para terminação dos cabos que 
disponibilizam as extensões de voz correspondentes à sua área de abrangência. 

Cada bastidor deve dispor do respetivo frontispício. 

Não se deve recorrer a soluções de armários mini bastidores ou armários bastidores murais. 

3.3.4 DISTRIBUIÇÃO HORIZONTAL 

A distribuição horizontal é definida como a “parte do sistema de cablagem” que se estende desde o armário 
bastidor de piso ou área até à tomada RJ45. 

Em caminhos de cabos que estejam instalados no exterior, como suporte de transmissão para interligar áreas 
ou edifícios, só podem ser instalados cabos de categoria 6, ou superior que tenham gel no interior, envolvendo 
os condutores ou, em alternativa, pode ser utilizado o cabo de fibra ótica indicado para utilização no exterior. 

Não é permitida a instalação de cabos categoria 6 UTP próprios para instalação no interior dos edifícios, em 
tubagem a aplicar em espaços exteriores ao edificado. 

O comprimento máximo efetivo de cabo na distribuição horizontal, que não pode exceder os 90 m no troço 
compreendido entre o conector no painel de distribuição e o conector na tomada, deve considerar as 
respectivas pontas que ligam a tomada ao equipamento terminal juntamente com as pontas de interligação no 
armário bastidor, cuja soma dos comprimentos não deve ultrapassar os 10 m. 

Em alguns edifícios, esta limitação, independentemente do meio de transmissão, condiciona a necessidade em 
considerar o recurso a mais de um bastidor por piso, servindo cada um deles a sua respetiva área envolvente. 

O cabo destinado à distribuição horizontal deve dispor de quatro pares de cobre 23/24 AWG, categoria 6 UTP, 
apresentar uma impedância de 100 Ohm, estar de acordo com a ISO/IEC 11801, EN 50173 e TIA/EIA 568 e 
dispor de bainha do tipo low smoke halogen free cable (LSHF). 

Todos os cabos, tomadas e painéis de interligação devem estar devidamente identificados por meio de 
etiquetas de boa qualidade, com código de classificação de fácil reconstituição a partir da localização da 
respetiva tomada. 

A identificação dos cabos deve ser efetuada ao longo de toda a sua extensão, respeitando um espaço máximo 
de 10 m entre cada marcação, de forma a permitir a identificação desse mesmo cabo em qualquer ponto da 
instalação. A identificação deve ainda conter informação sobre a origem e o destino do cabo. 

A organização dos cabos e respetivas pontas nos bastidores deve ser executada de forma a manter a estética, 
evitar raios de curvatura errados e a desorganização das pontas do cabo. Para tal, devem ser aplicadas guias de 
cabos ranhurados, em plástico, com tampa frontal. 

Para uma melhor otimização deste sistema devem ser utilizados painéis de distribuição modulares, a equipar 
com conectores da Categoria 6, possibilitando a terminação de todos os troços de cabos de quatro pares 
provenientes das tomadas, e permitir a sua fixação em armários bastidores normalizados de 19”. Estes painéis 
devem possuir suporte traseiro para os cabos que aí são terminados, evitando assim as tensões mecânicas 
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sobre os mesmos que advêm do seu próprio peso. Estes painéis devem permitir a colocação do mesmo tipo de 
conectores indicados para as tomadas. 

A modularidade permite a colocação, no mesmo painel, de vários tipos de meios de transmissão, como sejam o 
cobre ou a fibra ótica, devendo salvaguardar-se, neste último caso, os raios de curvatura bem como garantir-se 
aproximadamente um metro de fibra dentro de caixa organizadora, perfeitamente adaptável ao painel de 
distribuição. 

Nos armários bastidores, os painéis de distribuição e as tomadas RJ45 devem estar identificados através de 
impressão, da mesma numeração, em etiqueta auto adesiva na porta do painel e na tomada RJ45. 

Os conectores RJ45, de categoria 6, devem respeitar o limite máximo que consta nas normas para o 
desentrançado do cabo, e indicar de forma perfeitamente legível e identificável os esquemas de ligação (código 
de cores) A e B. 

O comprimento dos cabos deve salvaguardar, em caso de erro de ligação dos conectores, a possibilidade da sua 
desconexão e posterior conexão no mínimo 10 vezes.  

A instalação destes conectores deve ser possível em todas as tomadas de aplicação embutida, painéis de 
distribuição modulares, caixas de aplicação saliente ou caixas de pavimento do sistema em causa. Pretende-se 
desta forma minimizar o número de referências envolvidas na infraestrutura tornando menos onerosas 
alterações, ampliações ou intervenções corretivas futuras.  

Tabela XIV. Sistemas de cablagem estruturada: cor dos conectores, nos painéis de distribuição, de acordo com as 
diferentes áreas 

ÁREA COR 

► ESPAÇOS LETIVOS (zona dos alunos) Azul 

► ESPAÇOS LETIVOS (zona do professor) Verde 

► BIBLIOTECA Preto 

► NÚCLEO DO ALUNO | SALA DE AULA DE GRANDES GRUPOS Amarelo 

► COZINHA | CAFETARIA | LOJA ESCOLAR Laranja 

► ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES (wireless, CCTV) Branco 

► ESPAÇOS DE GESTÃO E ADMINISTRATIVOS | ESPAÇOS DE TRABALHO Violeta 

► ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES | ÁREAS DE ESTUDO INFORMAL Cinzento 

► PAVILHÃO POLIDESPORTIVOS | GINÁSIO Creme 

► GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA (GTC) Vermelho 

3.3.5 CAMINHOS DE CABOS 

Os caminhos de cabos a instalar bem como os respetivos acessórios, como ângulos, entradas de cabos, ligações 
tipo “T”, entre outros, devem ser instalados de forma a assegurar os raios de curvaturas definidos no projeto. 
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& 
: NOTAS PARA EXECUÇÃO 

► ENSAIOS Considerando que o modelo de escola intervencionada deve ser definido por um único ponto de 
distribuição (PD), e ficando ao critério do projetista a definição do sistema de cablagem 
estruturada, pretende-se que os ensaios sejam realizados de acordo com as exigências previstas 
no manual ITED. 

► GARANTIAS Todos os elementos que constituem o link (painéis de distribuição, cabos, tomadas e pontas de 
cabo), suporte físico da transmissão do sinal, integram o sistema estruturado de cablagem (SEC) 
de Categoria 6, devem ter garantia do fabricante por um período não inferior a 15 anos. 
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III. 4 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE 

AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO (AVAC) 

Neste subcapítulo clarificam-se os critérios e princípios orientadores a utilizar na conceção e desenvolvimento 
do projeto das instalações, equipamentos e sistemas de aquecimento, ventilação e ar condicionado (AVAC), 
genericamente designados por instalação de climatização. Estes projetos devem ter em consideração a atual 
regulamentação, Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, assim como toda a legislação relacionada. 

A reabilitação dos edifícios escolares enquadra-se, em termos regulamentares, na classificação de grande 
intervenção em edifício de serviços existente. 

No desenvolvimento do projeto, todas as soluções técnicas apresentadas devem ter em consideração os 
seguintes três fatores, o custo inicial, o custo de manutenção e o custo de exploração. O equilíbrio destes 
fatores deve conduzir à melhor solução, sem prejuízo do valor de investimento disponível para a execução da 
obra. 

A solução técnica para as instalações de climatização, na sua generalidade, deve ser do tipo descentralizado, 
devendo considerar também outros fatores, em função do espaço a tratar, tal como o horário de 
funcionamento, o tipo de ocupação, a localização e a exposição solar. Estes princípios orientadores aplicam-se 
tanto a construções existentes, como a construções novas. 

A conceção e dimensionamento das instalações de climatização devem basear-se no cumprimento dos 
regulamentos em vigor para cada tipo de espaço em intervenção, e salvaguardando a sua harmoniosa 
integração espacial. 

De acordo com o exposto, as instalações de climatização devem ser projetadas tendo em vista os seguintes 
critérios: 

i. Garantir níveis de segurança e fiabilidade das instalações em termos de exploração e de manutenção; 

ii. Garantir níveis de durabilidade e flexibilidade das instalações, de forma a responder adequadamente 
aos vários programas de ensino que venham a ser preconizados pelo Ministério da Educação; 

iii. Adequar as instalações às condições de exploração de cada local, com racionalização dos meios 
humanos dedicados; 

iv. Precaver o controlo efetivo sobre situações de emergência; 

v. Selecionar criteriosamente os equipamentos de AVAC privilegiando soluções de baixo consumo de 
energia; 

vi. Proporcionar níveis de conforto adequados à escola, tendo em conta as condições de utilização, 
aliados à maximização da eficiência energética do edifício; 

vii. Salvaguardar a vibração transmitida pelos equipamentos aos edifícios, bem como o ruído produzido; e 

viii. Definir as infraestruturas elétricas associadas a esta especialidade, de acordo com as especificações e 
legislação própria (não são permitidas passagens, na mesma esteira, de correntes forte e fracas e 
tubagens de gás frigorígeno). 

Admitem-se soluções diferentes das preconizadas nestas Especificações Técnicas (sistemas de AVAC 
alimentados a gás, sistemas de geotermia), quando os projetistas as considerem mais adequadas. No entanto, 
a sua implementação fica sujeita a aprovação condicionada à apresentação de justificação técnico-económica 
devidamente fundamentada. 

As vantagens de eventuais soluções alternativas devem estar devidamente fundamentadas nos seguintes 
aspetos: 

i. Facilidade de instalação e comissionamento; 

ii. Rapidez de resposta a mudanças de ciclo; 
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iii. Custos de exploração e manutenção; e 

iv. Satisfação de perfis distintos com a mesma unidade exterior. 

O projeto de AVAC deve ainda incluir todos os traçados e dimensionamentos das condutas, das instalações 
elétricas associadas com respetivos esquemas dos quadros elétricos e também das redes de condensados. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E 
AR CONDICIONADO (AVAC) 4 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 
de agosto 

Diploma que engloba: 

 o Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 

 o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH); 

 o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 
(RECS). 

e legislação relacionada. 

► Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 
de novembro 

Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 

► Portaria n.º 1532/2008, de 29 de 
dezembro 

Regulamento técnico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 

► Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de 
janeiro 

Regulamento geral do ruído (RGR). 

► Decreto-Lei n.º 96/2008, 9 de 
junho  

Regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios (RRAE). 

► NT/2, de 30 de março de 2011 Identificação de Tubagens e Condutas. 

► Norma Portuguesa NP 
1037:2001/parte 4 

Instalação e ventilação das cozinhas profissionais. 

► Norma Alemã VDI 2052 Raum luft technische Anlagen für Küchen / Ventilation equipment for kitchens. 
Equipamento de ventilação para cozinhas. 

► Norma Internacional ISO 10816 Mechanical vibration -- evaluation of machine vibration by measurements on non-rotating 
parts. 
Família de normas referentes a vibrações de equipamentos mecânicos. 

4.1 TRATAMENTO DA ENVOLVENTE 

A melhoria do desempenho térmico da envolvente é um dos requisitos do RECS previsto para este nível de 
intervenções, apresentando-se de seguida algumas orientações do referido Regulamento. 

No caso das escolas instaladas em edifícios de valor patrimonial, encontram-se as mesmas excluídas do Sistema 
de certificação energética dos edifícios (SCE), não havendo obrigação de intervir na sua envolvente sempre que 
os edifícios se encontrem nas seguintes situações (alíneas h) e i), do artigo 4.º do RECS): 

i. Edifícios individualmente classificados ou em vias de classificação, nos termos da Lei
12

, e aqueles a que 
seja reconhecido especial valor arquitetónico ou histórico pela entidade licenciadora ou por outra 
entidade competente para o efeito; 

ii. Edifícios integrados em conjuntos ou sítios classificados ou em vias de classificação, ou situados dentro 
de zonas de proteção, nos termos da Lei, quando seja atestado pela entidade licenciadora ou por 
outra entidade competente para o efeito que o cumprimento de requisitos mínimos de desempenho 
energético é suscetível de alterar de forma inaceitável o seu caráter ou o seu aspeto; 

                                                                 

12
 Procedimento de classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de 

pormenor de salvaguarda, conforme Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, alterado pelos Decretos-Leis n.os 115/2011, de 5 de 
dezembro e 265/2012, de 28 de dezembro. 
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Salienta-se que muitos dos edifícios nesta situação são de construção muito pesada e, embora não cumpram os 
requisitos do regulamento, registam um bom desempenho térmico, particularmente nos períodos mais 
quentes do ano. Importa assim garantir uma forte inércia térmica para qualquer solução que se desenvolva. 

Sem prejuízo do acima exposto, nas coberturas e nos envidraçados, devem adotar-se sempre as medidas de 
correção descritas nos pontos seguintes relativos às paredes exteriores e coberturas. 

PAREDES EXTERIORES 

Para os edifícios existentes, segundo o definido nas Especificações Técnicas de Arquitetura (ET:A) as paredes 
opacas verticais apenas devem ser intervencionadas por questões de segurança. Podem assim verificar-se 
constrangimentos que impeçam o cumprimento das exigências regulamentares mínimas respeitantes às 
características dos isolamentos térmicos. 

A esse propósito, durante a vigência do RCCTE em 2010, foi colocada a questão à ADENE por intermédio de 
peritos qualificados, tendo-se obtido o seguinte parecer: 

“A intervenção de reabilitação definida pela equipa projetista não inclui a componente relativa à 
envolvente opaca, pelo que não é considerado obrigatório o cumprimento dos requisitos previstos no 
regulamento para essa componente não intervencionada”. 

Para as novas construções é obrigatória a aplicação da legislação em vigor. 

COBERTURAS 

Todas as coberturas exteriores dos edifícios, sem exceção, necessitam de isolamento térmico com as 
espessuras adequadas para cumprimento dos valores de transmissão térmica referidas no RECS. No entanto, a 
sua aplicação representa, normalmente, um custo reduzido devido à facilidade de execução. 

Uma grande maioria dos edifícios escolares intervencionados ao abrigo do PMEES dispunha de coberturas 
tradicionais inclinadas, com desvão ventilado, as quais apresentam um bom desempenho térmico, devendo 
por isso promover-se a sua preservação. 

Neste tipo de coberturas deve recorrer-se à aplicação de isolamento térmico na esteira horizontal do desvão 
através da colocação de lã mineral devidamente protegida de modo a impedir a libertação de fibras para as 
zonas ocupadas. Nas faces inclinadas dos desvãos poder-se-á aplicar um material impermeabilizante para 
controlo de humidade mas que permita simultaneamente uma boa ventilação desse espaço. 

Deve evitar-se a ocupação destes desvãos, mantendo-se a sua característica proporcionando o aumento dos 
níveis de conforto passivo dos edifícios. 

Nas coberturas horizontais, como acontece na maioria das escolas pavilhonares, o isolamento terá sempre de 
ser aplicado pelo exterior da laje de cobertura. 

Em novas construções deve observar-se uma metodologia semelhante à acima descrita, referente às 
construções existentes, podendo, no entanto, adotar-se soluções construtivas correntes. 

4.2 DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES 

Segundo os princípios e objetivos legais constantes do Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto e 
particularmente da Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro, a conceção de sistemas técnicos nos edifícios 
de comércio e serviços devem, obrigatoriamente, promover a utilização de sistemas com recurso a fontes de 
energia renovável e soluções passivas sobre as quais se verifique a devida viabilidade económica. 

Neste sentido, pretende-se que estes estudos integrem soluções como a geotermia ou sistemas que recorram a 
energias renováveis, com ganho térmico no diferencial de temperatura exterior/ interior, tanto para 
necessidades de aquecimento como de arrefecimento. 
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4.2.1 QUALIDADE DO AR INTERIOR (QAI) 

A qualidade do ar interior dos locais é um dos requisitos previstos no Regulamento de Desempenho Energético 
dos Edifícios de Comércio e Serviços (RECS) e legislação associada, sendo aquele que estabelece mais 
exigências para as instalações de climatização. Pretende-se que as soluções de projeto adotem como 
referência edifícios híbridos ou passivos. 

Para garantir a qualidade do ar interior dos diversos espaços da escola, o projeto de climatização deve 
privilegiar soluções de ventilação natural, cujo contributo atinja no mínimo os 50 % do caudal necessário. 

No entanto, para alguns espaços como as salas de aulas, considerando os índices de ocupação previstos, pode 
verificar-se a necessidade em adotar sistemas mecânicos, devidamente justificados e previamente aprovados. 
Estas soluções mecânicas podem ser comuns a grupos de salas de um mesmo edifício ou bloco, desde que 
localizados na mesma fachada. 

A ventilação natural, geralmente efetuada através de aberturas para o exterior localizadas nas fachadas dos 
edifícios, deve dispor, preferencialmente, de mecanismos de controlo de abertura manual do tipo direto ou 
através de sistemas mecânicos

13
. 

As soluções de ventilação devem garantir que o ar renovado circule efetivamente nas zonas ocupadas, 
proporcionando assim a eficiência desejada e evitando o sobredimensionamento dos caudais de ventilação. 
Neste âmbito, é ainda recomendável que todos os materiais a utilizar na escola apresentem uma baixa emissão 
de compostos orgânicos voláteis (COV). 

As soluções de ventilação dos diversos espaços devem possuir uma eficiência de ventilação igual ou próxima da 
unidade, mas nunca inferior a 0,8. 

4.2.1.1 SENSORES DE CO2 PARA MONITORIZAÇÃO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR (QAI) 

Devem ser implementados sensores de CO2, para controlo da QAI através da medição, monitorização e registo 
de dados, ligados à gestão técnica centralizada (GTC), considerando um sensor em cada um dos seguintes tipos 
de espaços funcionais

14
: 

i. Espaços letivos e similares (um por cada orientação); 

ii. Biblioteca; 

iii. Ginásio e sala de ginástica; 

iv. Núcleo do aluno; 

v. Sala de aula de grandes grupos; 

vi. Espaços de gestão e administrativos; 

vii. Salas de trabalho para docentes. 

Os sensores de CO2 previstos para os espaços letivos, para além da ligação à GTC, devem dispor de um avisador 
luminoso com o objetivo em alertar os utentes para a elevada concentração daquele composto, permitindo 
que estes procedam à abertura de portas e janelas de modo a efetuar-se a natural renovação do ar. 

                                                                 
13 Quaisquer soluções divergentes da descrita ficam sujeitas a aprovação condicionada à apresentação de justificação técnico-económica 
devidamente fundamentada. 

14 Idem, nota 13. 
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4.2.2 PRODUÇÃO TÉRMICA 

Como a escola é constituída por espaços distintos, com funções e horários de funcionamento diferenciados, é 
essencial que as soluções para os sistemas de climatização tenham por princípio a produção térmica 
descentralizada, organizados por espaço ou grupos de espaços e agrupados por funções, horários e orientações 
comuns, promovendo assim a necessária poupança energética e a eficácia desses sistemas. 

4.2.3 TRATAMENTO DO AR INTERIOR 

De acordo com o exposto anteriormente, o tratamento dos espaços deve efetuar-se de acordo com a tabela 
seguinte. 
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Tabela XV. Formas de tratamento do ar interior por grupo de espaços 
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► ESPAÇOS LETIVOS  

TODOS AS ÁREAS [incluindo espaços não 
oficinais do núcleo de ensino profissional] 

(1) ● ● -- (2) -- 

SALA DE AULA DE GRANDES GRUPOS ● ● ● -- -- -- 

► ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS (1) (1) -- ● (2) -- 

► BIBLIOTECA  ● ● ● -- -- -- 

► ESPAÇOS 
DESPORTIVOS 

GINÁSIO | SALA DE GINÁSTICA E DANÇA -- (1) -- ● -- -- 

RECINTOS POLIDESPORTIVOS -- -- -- ● -- -- 

► ESPAÇOS DE 
CONVÍVIO 

NÚCLEO DO ALUNO [inclui refeitório] (1) ● ● -- -- -- 

SALAS DE PAUSA -- ● ● -- -- -- 

► ESPAÇOS DE 
TRABALHO 

LOJA ESCOLAR ● ● ● -- -- -- 

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES (1) (1) ● -- -- -- 

PORTARIA E RECEÇÃO ● ● ● -- -- -- 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR 
[secretaria] ● ● ● -- -- -- 

GABINETES E ESPAÇOS DE TRABALHO 
COLETIVO ● ● ● -- -- -- 

GABINETE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO ● ● ● -- -- -- 

POSTO DE PRIMEIROS SOCORROS -- ● ● -- -- -- 

► COZINHA E CAFETARIA (1) ● ● -- (3) ● 

► ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES -- -- ● -- --  

► ÁREAS HÚMIDAS 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | LAVANDARIA -- -- (4) -- -- -- 

BALNEÁRIOS -- ● (4) -- -- -- 

► ESPAÇOS TÉCNICOS 
ARRECADAÇÕES | ARQUIVOS -- -- -- ● -- -- 

ESPAÇOS TÉCNICOS (5) -- (6) ● -- -- 

notas (1) ARREFECIMENTO (mediante condições ambientais, características do espaço e posição do compartimento) - aprovado 
condicionalmente em face de análise técnico-económica devidamente justificada. 

(2) EXAUSTÃO DE GASES PARA DETERMINADOS EQUIPAMENTOS (ver fichas respetivas da sala de apoio e preparação do laboratório e 
oficinas). 

(3) NA CAFETARIA (junto de equipamentos de confeção que produzam odores). 
(4) PREVER VENTILAÇÃO MECÂNICA (estes espaços devem também dispor de sistemas que permitam o controlo da ventilação 

natural). 
(5) Em espaços com carga térmica elevada (pólos técnicos para bastidores, UPS ou transformadores de isolamento) o valor 

deve ser quantificado. 
 (6) Nas zonas onde não se preveja a necessidade de arrefecimento, com ventilação exclusivamente natural, devem reservar-

se infraestruturas para necessidades futuras de ventilação mecânica. 

4.2.4 TEMPERATURAS EXTERIORES DE PROJETO 

Deve considerar-se para o dimensionamento das instalações os valores médios máximos e médios mínimos de 
cada mês, de acordo com os dados fornecidos pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), ou de 
outra fonte igualmente credível, e para os meses de funcionamento dos vários espaços da escola. 
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Tabela XVI. Temperaturas interiores de projeto 

TEMPERATURAS INTERIORES DE PROJETO 
(por principio, pretende-se que os edifícios sejam híbridos ou passivos) 

AQUECIMENTO ARREFECIMENTO 

► LOCAIS COM AR CONDICIONADO 20 °C 25 °C 

► LOCAIS SEM AR CONDICIONADO 20 °C --- 

4.2.5 HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO, FUNÇÃO E OCUPAÇÃO 

Os pressupostos a utilizar para o cálculo da renovação do ar têm por base a relação entre o horário de 
funcionamento dos locais e a sua ocupação, a qual está dependente da função de cada espaço e do número de 
ocupantes. Assim, consideram-se dois grupos de espaços: 

i. Locais com parâmetros fixos - áreas letivas, de gestão e administrativas, apresentam um período de 
ocupação e um número de ocupantes constante; 

ii. Locais com parâmetros variáveis – biblioteca, áreas do aluno e polivalentes, ao contrário dos 
anteriores dependem da área em causa e o número de ocupantes não é constante. 

A ESPAÇOS LETIVOS 

Espaços destinados ao ensino por turmas, para todos os dias úteis entre 15 de setembro e 15 de junho, com 
interregnos de quatro semanas (duas semanas em cada período de férias - Natal e Páscoa), com horário de 
funcionamento programado e de ocupação fixa. 

B ÁREAS ADMINISTRATIVAS 

Espaços com função e horário similar aos correntes edifícios de serviços, durante 250 dias por ano. 

C BIBLIOTECA 

Este espaço, para além das funções de apoio à atividade letiva, deve encontrar-se disponível para apoio à 
comunidade. 

D NÚCLEO DO ALUNO E ESPAÇOS POLIVALENTES 

O núcleo do aluno constitui-se como um espaço amplo e polivalente dedicado a diversas valências, como a área 
de convívio e o apoio às refeições - refeitório e cafetaria - entre outras, sujeitas a programação fora do período 
de utilização da escola. 

Estes espaços polivalentes, utilizados como função complementar dos espaços letivos ou para utilização em 
atividades de apoio pela comunidade exterior à escola, destinam-se a receber um elevado número de pessoas. 
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Tabela XVII. Horário de funcionamento e ocupação média dos diferentes espaços da Escola com importância 

ESPAÇO 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

NÚMERO DE DIAS OCUPAÇÃO MÉDIA 

► TODOS ESPAÇOS LETIVOS 

ENTRE AS 8 E AS 18 OU 23H 

(NOTURNO) 
UTILIZAÇÃO INTERMITENTE, COM 

INTERVALO DE 15 MINUTOS EM 

CADA 1H30 DE OCUPAÇÃO. 

PERÍODO ESCOLAR. 30 ALUNOS + 1 PROFESSOR. 

► ESPAÇOS DE TRABALHO 

ENTRE AS 8 E AS 18 OU 23H 

(ENSINO NOTURNO). 

TODOS OS DIAS ÚTEIS DO ANO. 
SECRETARIA: 10 A 12 

FUNCIONÁRIOS (DEPENDENTE DA 

CAPACIDADE DA ESCOLA). 

► BIBLIOTECA PERÍODO ESCOLAR (PODE 

ESTENDER-SE A OUTROS DIAS EM 

HORÁRIO A DEFINIR PELA ESCOLA). 

1 A 3 OCUPANTES (DEPENDENTE DA 

CAPACIDADE DA ESCOLA). 

► CAFETARIA 

DEPENDENTE DA ÁREA 

DISPONIBILIZADA E CAPACIDADE DA 

ESCOLA. 

► NÚCLEO DO ALUNO 

PODE FUNCIONAR EM QUALQUER 

DIA DO ANO. 
► SALAS DE PAUSA 

► SALA DE AULA DE 
GRANDES GRUPOS 

ALEATÓRIO 
(NÃO DEPENDE DO HORÁRIO 

ESCOLAR). 

► COZINHA ENTRE AS 8 E AS 15H. PERÍODO ESCOLAR. --- 

4.3 SOLUÇÕES PARA OS SISTEMAS DE AVAC 

Conforme as conclusões extraídas das condições climáticas em Portugal Continental, preconizam-se soluções 
tipo para os diferentes espaços. Sempre que estejam expressas mais do que uma alternativa devem ser aquelas 
apresentadas por ordem de preferência. 
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Tabela XVIII. Soluções-base para os sistemas de AVAC segundo os diferentes espaços da escola 

ESPAÇO 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE AR 
(por ordem de preferência quando referida mais de uma 
alternativa) 

► ESPAÇOS LETIVOS [exceto sala de aula de 
grandes grupos] 

1.º UNIDADES INTERIORES, COM 
RECUPERADOR DE CALOR 
INCORPORADO E BATERIA DE FRÉON. 

SISTEMAS DO TIPO VRF  2.º INTRODUÇÃO DE AR NOVO 
(COMPONENTE FORÇADA), TRATADO 
OU A TRATAR PELA UNIDADE 
INTERIOR. 

3.º AQUECIMENTO CENTRAL E INTRODUÇÃO DE AR NOVO AQUECIDO 
OU ARREFECIDO (50% do caudal obrigatoriamente por ventilação 
natural). 

4.º OUTRAS SOLUÇÕES (exemplo: bombas de calor a água)*. 

► BIBLIOTECA 
► SALA DE AULA DE GRANDES GRUPOS 

1.º ROOFTOP INDEPENDENTE POR ESPAÇO COM OU SEM 
RECUPERAÇÃO DE CALOR. 

2.º SISTEMA DO TIPO VRF (DEPENDENDO DO VOLUME A TRATAR). 

► NÚCLEO DO ALUNO [inclui refeitório] 

1.º TERMOVENTILAÇÃO POR UTA E BATERIA DE ÁGUA QUENTE. 

2.º ROOFTOP INDEPENDENTE POR ESPAÇO COM OU SEM 
RECUPERAÇÃO DE CALOR. 

3.º SISTEMA DO TIPO VRF. 

4.º UTA COM MINI CHILLER DEDICADO. 

► ESPAÇOS DE 
TRABALHO  

 LOJA ESCOLAR 

 PORTARIA 

 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

 GABINETE TÉCNICO DA 
MANUTENÇÃO 

 POSTO DE PRIMEIROS 
SOCORROS 

UNIDADE AUTÓNOMA DO TIPO SPLIT OU INTERLIGAÇÃO COM SISTEMA 
CENTRAL VRF E VENTILADOR DEDICADO. 

RESTANTES ESPAÇOS 
SISTEMA DO TIPO VRF COM INTRODUÇÃO DE AR NOVO TRATADO OU 
COM RECUPERAÇÃO DE CALOR E EXTRAÇÃO. 

► BALNEÁRIOS AQUECIMENTO OU TERMOVENTILAÇÃO. 

► ESPAÇOS TÉCNICOS COM EQUIPAMENTOS DE 
CARGA TÉRMICA ELEVADA** 

ARREFECIMENTO POR SISTEMA AUTÓNOMO DO TIPO SPLIT. 
(preconiza-se a ventilação mecânica encravada com comando de 
iluminação). 

notas * Soluções aprovadas condicionalmente em face de análise técnico-económica devidamente justificada. 
** Pólos técnicos para bastidores, UPS ou transformadores de isolamento. 

 

Segundo a tabela acima, quaisquer soluções de aquecimento baseadas em sistemas de bomba-de-calor, como 
chillers ou sistemas VRF, desde que aplicadas em zonas geográficas com histórico de temperaturas baixas, 
devem ser objeto de fundamento e justificação técnico-económica. 

As tomadas de admissão de ar novo devem efetuar-se obrigatoriamente a partir do exterior e a extração de ar 
viciado de espaços como instalações sanitárias ou salas de preparação de laboratórios, devem ser 
obrigatoriamente encaminhadas para o exterior e independentes dos restantes sistemas de extração. 

A interligação elétrica dos equipamentos de controlo de AVAC, assim como o conjunto de equipamentos de 
campo constituídos por sensores, atuadores, válvulas, relés, contactos sem tensão, entre outros, que fornecem 
as informações do estado da instalação e atuam como interfaces com os controladores programáveis, devem 
estar contabilizados no mapa de trabalhos do projeto de Instalações equipamentos e sistemas de AVAC. 

Em equipamentos providos de acessórios de recuperação, e para efeitos de dimensionamento e cálculo, a 
respetiva recuperação não deve ser considerada. 
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No geral, os equipamentos a seguir indicados devem incorporar, de fábrica, componentes de comando e 
controlo com protocolo de comunicação aberto. No entanto, deve ser despistado, em projeto, a existência de 
equipamento de campo incorporado nos próprios equipamentos, de forma a evitar duplicação na GTC. 

i. Chillers; 

ii. Caldeiras; 

iii. Sistemas VRF; 

iv. Unidades do tipo rooftop; e 

v. Unidades de tratamento de ar (UTA) compactas e modulares – incluindo quadro elétrico (potência, 
comando e controlo), variadores de frequência e equipamento de campo. 

Em todos os locais da escola, o controlo dos sistemas de AVAC deve ser individual por espaço. 

Em espaços com equipamentos de climatização dedicados deve ser previsto controlo local que permita ligar e 
desligar, e alterar set points com limitação do intervalo de seleção na GTC. 

Em todos os locais onde o arrefecimento, ou aquecimento e arrefecimento, não estejam condicionados por 
impedimentos de qualquer natureza (legais, técnicos, geométricos, entre outros), tipo de ocupação, 
capacidade de resposta, eficiência energética e facilidade de manutenção e condução, deve recorrer-se 
obrigatoriamente a sistemas de expansão direta. 

4.3.1 LOCAIS EM SUBPRESSÃO 

Alguns espaços devem encontrar-se em subpressão relativamente aos contíguos, devendo dispor de extração 
mecânica. Encontram-se nessa situação os seguintes locais: 

i. Laboratórios; 

ii. Instalações sanitárias; e 

iii. Cozinhas, sem ultrapassar um diferencial de 5 Pa, de forma a evitar a migração de odores. 

4.3.2 INFRAESTRUTURAS PARA EXAUSTÃO 

Em determinados locais, devido à natureza dos equipamentos, da perigosidade dos gases tóxicos produzidos 
ou da natureza dos odores devem ser previstos sistemas locais de exaustão independentes do sistema geral de 
ventilação e dispondo de comando local. 

Encontram-se sujeitos à obrigatoriedade em dispor de sistemas de exaustão os seguintes equipamentos, 
atividades ou locais: 

i. Sala de preparação dos laboratórios: alguns equipamentos; 

ii. Núcleo de ensino profissional: locais onde são produzidos gases tóxicos; 

iii. Cafetaria: zona da tostadeira. 

A SALAS DE PREPARAÇÃO 

Nas salas de preparação dos laboratórios devem ficar previstas infraestruturas para as ligações da exaustão da 
hotte, do armário de reagentes e do armário de segurança dos produtos inflamáveis, constituídas pelas 
seguintes condutas de PVC: 

i. ø 250 mm para hotte; 

ii. ø 125 mm para armário de reagentes; 

iii. ø 125 mm para armário de segurança dos produtos inflamáveis. 
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B NÚCLEO DE ENSINO PROFISSIONAL 

Nas oficinas da mecânica e da eletricidade e da eletrónica devem prever-se as infraestruturas para ligação de 
braços de extração articulados ou flexíveis, excetuando-se os casos onde seja disponibilizado um sistema móvel 
munido de filtros, para a exaustão dos seguintes gases: 

i. De escape dos automóveis, na oficina da mecânica auto; 

ii. De soldadura a estanho e por pontos, no espaço da soldadura, na oficina da mecânica; 

iii. Da produção de placas de circuitos impressos, na câmara escura e na oficina da eletricidade e da 
eletrónica. 

C CAFETARIA 

Na zona de produção de tostas ou torradas deve ser previsto um sistema próprio de exaustão que impeça a 
dispersão de odores além da zona onde se encontre instalada a tostadeira. 

4.3.3 TRATAMENTO DO AR DAS COZINHAS 

As cozinhas devem ser dotadas de sistemas independentes de insuflação de ar tratado e de extração por hotte 
ou teto ventilado, com as características descritas nos parágrafos seguintes. 

Para efeitos de cálculo da potência térmica dos equipamentos instalados nos blocos de confeção considera-se 
um valor entre 150 e 180 kW. 

Nos quadros seguintes são apresentados os quatros sistemas que conjugados concorrem para o tratamento do 
ar das cozinhas e segurança dos ocupantes, designadamente: 

i. Ventilação e tratamento; 

ii. Insuflação; 

iii. Extração; e 

iv. Extinção automática de incêndios. 

Tabela XIX. Sistemas de ventilação e tratamento do ar das cozinhas 

LOCAL SISTEMA CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO / OBSERVAÇÕES 

► COZINHA 

SOLUÇÃO 1 

TETO VENTILADO FECHADO. 

TETOS VENTILADOS, COM O SEGUINTE SISTEMA: 

 Plenos de extração; e 

 Difusores de insuflação de baixa velocidade; 
Incorporados os sistemas de iluminação: caracterizados por 
cabos de alimentação com caminhos próprios, cumprindo os 
regulamentos referentes à segurança. 

SOLUÇÃO 2 

HOTTE COMPENSADA (2). 

DE INDUÇÃO VARIÁVEL COM COMPENSAÇÃO: 

 Com plenos de indução isolados interiormente; 

 Sistemas de insuflação; e 

 Pleno de extração; 
Incorporação de iluminação adequada, resistente a 
temperaturas elevadas. 

O aço inoxidável utilizado em condutas aparentes (obrigatoriamente neste material) e na hotte deve ser do tipo 
X5CrNi18-10/316 (classificação de acordo com EN 10088). 

► ZONAS DE 
PREPARAÇÃO 

Extração e insuflação através do 
sistema geral. 
COMPLEMENTO: Splits higiénicos. 

Deve ser providenciado sistema de tratamento bacteriológico 
de qualidade do ar e das superfícies através de funcionamento 
contínuo do tipo condensador de sanificação quartzactive. 

Garante as temperaturas recomendadas nestas zonas. 
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Tabela XX. Sistemas de insuflação do ar nas cozinhas 

LOCAL SISTEMA (1) CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO / 
OBSERVAÇÕES 

► COZINHA 

SOLUÇÃO 1 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE AR, COM SISTEMAS 
DE ARREFECIMENTO OU AQUECIMENTO ATRAVÉS 
DE UM CHILLER BOMBA DE CALOR 

 Turbinas de ação, do tipo centrífugo (pás 
avançadas). 

 Pré-filtros (mínimo G4) e filtros (mínimo F5), 
cumprindo com as normas EN 779 e EN 15805. 

 As unidades de ventilação devem estar munidas 
de pressostato diferencial para indicação e 
monitorização da colmatação dos filtros. 

 Os motores que equipam os ventiladores de 
insuflação devem apresentar um IP não inferior 
a 55, classe de isolamento F e classificação 
mínima EFF2. 

SOLUÇÃO 2 

CENTRAL DE TRATAMENTO DE AR, COM SISTEMA DE 
AQUECIMENTO, ATRAVÉS DE CALDEIRA 

nota: 
Depende da localização geográfica da escola. Sistema preparado para garantir os caudais máximos (coeficientes de simultaneidade de 1). 
Na situação normal o sistema funciona com os caudais de cálculo com coeficiente de simultaneidade de 0,8. 

 SOLUÇÃO 1: Garante as temperaturas de insuflação no interior da cozinha, em regiões com registos históricos de temperaturas 
elevadas. 

 SOLUÇÃO 2: Garante as temperaturas de insuflação no interior da cozinha e a produção de AQS. 

Segundo os dados climáticos em Portugal Continental pode haver necessidade de prever soluções de 
arrefecimento em cozinhas, mesmo em zonas geográficas com histórico de temperaturas baixas. Nessas 
situações a solução deve ser avaliada caso a caso. 

Tabela XXI. Sistemas de extração do ar das cozinhas 

LOCAL SISTEMA CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO / OBSERVAÇÕES 

► COZINHA 

FILTROS 

 Pré-filtro com filtros em sistema de chicana de aço inox (*); 

 Dois filtros de retenção de gorduras de malha metálica de aço 
galvanizado com aro de aço inox e eficiência mínima 80 % - G2; e 

 Filtro de partículas de ar com manta filtrante plissada no interior de 2 
malhas de arame eletrossoldado - G4. 

nota Todos os filtros devem ser instalados em calhas U deslizantes para fácil 
substituição ou lavagem (pode ser apresentada outra solução de filtragem que 
cumpra as normas e se adeque ao sistema instalado: teto ventilado + filtros) 

VENTILADOR 
DE EXTRAÇÃO 

 Centrífugo de simples aspiração, de pás recuadas, autolimpantes, de 
classificação 400 °C/ 2h (classe F400); 

 Com duas velocidades ou variador de velocidade, com a capacidade 
de operar a temperaturas compreendidas entre 60 e 120 °C e até 95 
%de humidade relativa; e 

 Os motores devem operar fora do fluxo de ar, dispor de IP mínimo de 
55, classe de isolamento F e classificação mínima EFF2. 

nota Deve garantir-se que a pressão estática do ventilador seja a necessária para que 
o sistema funcione devidamente (a pluma térmica não deve sair fora da área de 
influencia da extração relativa à confeção de alimentos, pelo que deve evitar-se 
“correntes cruzadas” através de um dimensionamento correto doas caudais de 
ar, extração e insuflação). 

nota geral O sistema de ventilação e evacuação dos produtos de combustão da cozinha deve cumprir com a norma 
NP 1037-4, no sentido de garantir um encravamento entre este sistema e o corte de gás no coletor que 
alimenta os aparelhos alimentados a gás. 

► ZONAS DE LAVAGEM 
MECÂNICA 

HOTTES ESPECÍFICAS PARA 
EXTRAÇÃO DEDICADA DE VAPORES 
(usualmente designadas por hottes 
de condensados). 

Construídas em aço inox (*) equipadas com filtros 
no mesmo material e coletor estanque. 
Dependendo dos caudais, o ventilador pode ser 
incorporado ou externo. 
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LOCAL SISTEMA CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO / OBSERVAÇÕES 

► ZONAS DE 
ARMAZENAMENTO - 
DESPENSA FRIA 

A capacidade de extração depende da localização das unidades condensadoras das câmaras 
frigoríficas. 
Por princípio, os condensadores das câmaras frigoríficas não podem estar localizados 
dentro dos espaços, mas sim no exterior, em local adequado. 
Solução diferente fica sujeita a aprovação condicionada a justificação técnico-económica devidamente 
fundamentada. 

► ZONAS DE 
ARMAZENAMENTO - 
DESPENSA DE SECOS 

A ventilação deve ser a adequada de forma a preservar os alimentos, tendo em conta a 
capacidade/ volumetria deste espaço, bem como o tipo de espaços adjacentes. 

► ARMAZÉM DE 
RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 

SISTEMA DE VENTILAÇÃO NATURAL 
(pressupondo que existe recolha 
diária de resíduos) 

A capacidade total de armazenamento não deve 
ser superior a 10 m

3
, de forma a não ser necessário 

proceder à sua compartimentação, de acordo com 
o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro  

Solução diferente fica sujeita a aprovação condicionada a justificação técnico-económica devidamente 
fundamentada. 

(*) Aço inoxidável do tipo X5CrNi18-10/316 (Classificação de acordo com EN 10 088/AISI). 

Tabela XXII. Sistemas de extinção automática de incêndios em cozinhas 

SISTEMA 
CARACTERÍSTICAS DO EQUIPAMENTO / 

OBSERVAÇÕES 

► SISTEMA DE EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DE 
INCÊNDIOS 

O sistema deve ser compatibilizado com o teto ventilado ou a 
hotte. 

Segundo DL n.º 220/2008 e Portaria n.º 1532/2008). 

A CÁLCULO DOS CAUDAIS DE EXTRAÇÃO 

O cálculo dos caudais para a extração do calor e demais poluentes produzidos pelos blocos de confeção deve 
realizar-se através da norma alemã VDI 2052, a qual propõe um método de cálculo que considera o calor 
dissipado no ambiente por cada kW de potência instalada por equipamento de confeção. 

Este cálculo deve ser efetuado com base num coeficiente de simultaneidade de 0,8; ou seja, pressupõe-se que 
80 % dos equipamentos estejam ligados. 

Em situações excecionais, devidamente justificadas, em que exista a necessidade de considerar que todos os 
equipamentos estejam ligados - coeficiente de 1 - deve existir um diferencial negativo entre o calor extraído e 
o calor produzido. Nesta situação a cozinha terá uma temperatura mais elevada e o cálculo deve ser feito para 
uma temperatura ambiente entre 22 e 24 °C. 

4.4 INSTALAÇÕES DE DESENFUMAGEM MECÂNICA 

A desenfumagem deve ser abordada caso a caso com a entidade responsável - Autoridade Nacional de 
Proteção Civil (ANPC) - pois tratando-se de reabilitações não é possível a aplicação direta dos regulamentos em 
vigor. Por esse facto, em determinadas situações menos consensuais quanto à adaptação a edifícios existentes, 
é necessário proceder à consulta prévia das entidades responsáveis, como metodologia para adotar a solução 
mais adequada ao contexto em causa. 

A solução preferencial vai no sentido da adoção de sistemas de desenfumagem natural, tanto quanto possível 
permanentes, desde que não coloquem em causa a utilização e o funcionamento das instalações, 
nomeadamente por desconforto térmico dos utentes. 

No caso das cozinhas, a desenfumagem deve ser mecânica através da hotte ou do teto ventilado. 
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Caso os sistemas de desenfumagem sejam de atuação manual e via CDI, deve o respetivo equipamento de 
comando ficar inserido em caixas com chave para evitar a sua atuação indevida. 

SISTEMAS DE AVAC - SOLUÇÕES CONDICIONADAS 
: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► SOLUÇÕES GERAIS DE AVAC Opção por soluções diferente das preconizadas nestas especificações técnicas, 
designadamente sistemas alimentados a gás. 

► VENTILAÇÃO NATURAL Opção por soluções não passivas diferentes das seguintes: 

 Abertura manual de vãos; ou 

 Através de mecanismos localizados nas fachadas dos edifícios, de comando 
direto ou através de sistemas mecânicos. 

► CONTROLO DA QUALIDADE DO 
AR INTERIOR 

Opção por soluções diferentes de um sensor de CO2, por espaço, ligado à GTC. 

► AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO 
NOS SEGUINTES ESPAÇOS: 

 Espaços letivos oficinais; 

 Laboratórios do núcleo de 
ensino profissional; 

 Ginásio e sala de ginástica; 

 Núcleo do aluno; 

 Cozinha e cafetaria; 

 Associação de estudantes. 

Opção por climatização naqueles espaços. 
[justificado em face das condições ambientais, das características do espaço ou 
da posição do compartimento]. 

► AQUECIMENTO BASEADO EM 
SISTEMAS DE BOMBA-DE-CALOR 

Opção por sistemas VRF ou chillers, desde que aplicados em zonas geográficas 
com histórico de temperaturas baixas. 

► ARREFECIMENTO EM COZINHAS Opção por arrefecimento. 
[justificado em face dos dados climáticos de Portugal Continental]. 

► POSIÇÃO DAS UNIDADES 
CONDENSADORAS DAS CÂMARAS 
FRIGORÍFICAS DAS ZONAS DE 
ARMAZENAMENTO  

Opção pela colocação de unidades condensadoras em compartimentos 
encerrados, servidos apenas por grelhas de ventilação. 

► VOLUME DO ARMAZÉM DE 
RESÍDUOS ORGÂNICOS 

Perante a necessidade de uma volumetria superior a 10 m
3
, facto que implica a 

compartimentação do espaço [conforme com o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 
de novembro] 

► GRELHAS DO TIPO 
DISPLACEMENT 

Opção por grelhas deste tipo, com exceção de sistemas compactos de 
características mecânicas adequadas. 

 

SISTEMAS DE AVAC - SOLUÇÕES NÃO ACEITES 

: SOLUÇÕES : MOTIVO 

► SOLUÇÕES DE INSUFLAÇÃO 
MECÂNICA POSICIONADAS DO 
SEGUINTE MODO 

 NAS COSTAS DOS ALUNOS [em todos os espaços 
letivos]; 

 DIRETAMENTE SOBRE POSTOS DE TRABALHO; 

DESCONFORTO DOS 
OCUPANTES 

► UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES 
SISTEMAS 

 PAVIMENTO RADIANTE; 

 CONDUTAS EMBUTIDAS NO PAVIMENTO; 

 FUNCIONAMENTO A ÁGUA COM PRODUÇÃO E 
DISTRIBUIÇÃO A QUATRO TUBOS; 

 EQUIPAMENTOS COM TERMINAIS DE DIFUSÃO 
LINEARES (GRELHAS LINEARES); 

 GRELHAS DE INSUFLAÇÃO NOS TETOS 

CUSTOS DE INSTALAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO 
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SISTEMAS DE AVAC - SOLUÇÕES NÃO ACEITES 

: SOLUÇÕES : MOTIVO 

► SISTEMAS QUE EXPONHAM E PROPORCIONEM FÁCIL ACESSO DOS ALUNOS A 
EQUIPAMENTOS E COMPONENTES [exemplo: válvulas termostáticas em radiadores]. 

ACESSIBILIDADE E 
DANOS NOS SISTEMAS 

► SOLUÇÕES DE VENTILAÇÃO COM GRELHAS DO TIPO DISPLACEMENT [exceção: sistemas 
compactos de características mecânicas adequadas] 

4.5 DADOS CLIMÁTICOS EM PORTUGAL CONTINENTAL 

Devem ser analisados os dados climáticos de Portugal Continental, fornecidos pelo Programa SOLTERM do 
LNEG, para todas as capitais de distrito, e todos os dias entre as 8 e as 19 horas nos meses de maio, junho, 
julho, setembro e outubro (ver quadro no fim do subcapítulo), para a avaliação sobre a necessidade ou não de 
arrefecimento dos vários espaços da escola, em particular os de ensino, devendo ser garantidos o aquecimento 
e ventilação. 

A análise destes dados, conforme consta dos quadros em anexo, deve ser feita separadamente para a época de 
exames (16 a 31 de julho) e para os meses de aulas (maio, 1 a 15 de junho, 16 a 30 de setembro e outubro). Da 
análise efetuada resultam as seguintes conclusões: 

i. Na época de aulas (15 de setembro a 15 de junho), o número de dias e, em especial, o número de 
horas em que a temperatura exterior ultrapassa a temperatura de referência (27 °C), não tem, na 
maioria dos casos, expressão no total de dias e horas de aulas; 

ii. Na época de exames, em alguns distritos como Beja, Évora ou Vila Real, por seu lado, o número de 
dias e horas assume uma expressão considerável. 

No que respeita ao conforto, é no entanto admissível que se ultrapasse a temperatura de referência (27 °C), 
até 5 % do número total de horas na época de aulas, enquadrado nas boas práticas das normas internacionais 
(ASHRAE). 

Neste sentido, o cálculo do projeto deve ter em consideração as cargas térmicas internas, de modo a cumprir o 
estabelecido no parágrafo anterior. 

Sempre que exista necessidade de arrefecimento, verificada obrigatoriamente por cálculo demonstrativo 
mediante as condições dos parágrafos anteriores, ou pela solução adotada, os cálculos devem ser realizados 
para aquecimento, sendo a potência de arrefecimento a resultante. 

Tabela XXIII. Dados climáticos de maio a outubro por distrito, para os diferentes períodos letivos 

DISTRITO MESES 

TEMPERATURAS 
N.º de dias 
acima de 

28 °C 

N.º de horas 
acima de 28 

°C 
HR méd 

(%) 
Máxima 

(°C) / Hora 

Média das 
T máx 
(°C) 

Média 
(°C) 

► AVEIRO 

Maio 24,7 / 15 20,2 17,5 0 0 65 

1 a 15 de junho 24,8 / 15 22,9 20,3 0 0 66 

16 de junho a 31 julho* 31,4 / 15 24,8 22,0 3 14 63 

15 a 30 de setembro 25,8 / 15 24,0 20,7 0 0 63 

Outubro 24,8 / 15 21,2 17,9 0 0 69 

► BEJA 

Maio 31,2 / 15 25,7 21,7 7 26 51 

1 a 15 de junho 30,8 / 15 28,7 24,3 11 42 46 

16 de junho a 31 julho* 39,9 / 15 33,2 28,7 45 324 38 

15 a 30 de setembro 34,5 / 15 28,7 24,6 7 35 48 

Outubro 28,6 / 15 23,2 20,1 1 2 61 

► BRAGA 
Maio 29,8 / 15 21,8 18,5 1 4 62 

1 a 15 de junho 29,5 / 15 23,6 20,6 4 11 57 
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DISTRITO MESES 

TEMPERATURAS 
N.º de dias 
acima de 

28 °C 

N.º de horas 
acima de 28 

°C 
HR méd 

(%) 
Máxima 

(°C) / Hora 

Média das 
T máx 
(°C) 

Média 
(°C) 

16 de junho a 31 julho* 34,4 / 15 28,5 24,6 26 109 56 

15 a 30 de setembro 31,5 / 15 27,9 23,0 7 21 68 

Outubro 24,8 / 15 20,5 17,3 0 0 69 

► BRAGANÇA 

Maio 
30,1 / 14 e 

15 
21,3 18,1 1 5 53 

1 a 15 de junho 28,1 / 15 23,8 20,6 1 1 50 

16 de junho a 31 julho* 34,2 /15 29,4 25,3 38 157 37 

15 a 30 de setembro 28,8 /15 25,2 20,9 3 8 52 

Outubro 24,1 / 15 20,4 16,4 0 0 63 

► CASTELO 
BRANCO 

Maio 28,3 /15 22,7 19,2 1 1 55 

1 a 15 de junho 28,7 / 15 24,4 21,2 1 3 60 

16 de junho a 31 julho* 35,7 / 15 31,7 27,4 41 271 37 

15 a 30 de setembro 29,6 / 15 25,4 21,5 2 4 50 

Outubro 26,8 / 15 21,7 18,0 0 0 59 

► COIMBRA 

Maio 27,2 / 15 21,7 18,7 0 0 62 

1 a 15 de junho 27,0 / 15 22,20 19,8 0 0 56 

16 de junho a 31 julho* 34,0 / 15 28,2 24,6 26 105 57 

15 a 30 de setembro 30,0 / 15 26,8 22,4 4 11 59 

Outubro 28,2 / 15 22,7 18,9 1 1 65 

► ÉVORA 

Maio 28,4 / 15 24,3 20,7 3 6 53 

1 a 15 de junho 32,4 / 15 28,6 24,5 10 38 46 

16 de junho a 31 julho* 38,0 / 15 31,4 27,3 42 257 41 

15 a 30 de setembro 34,3 / 15 29,7 25,3 12 50 54 

Outubro 28,6 / 15 23,9 20,2 3 5 61 

► FARO 

Maio 28,5 / 15 24,1 21,2 1 2 57 

1 a 15 de junho 30,5 / 15 27,0 22,4 3 14 59 

16 de junho a 31 julho* 33,4 / 15 29,3 26,4 34 190 50 

15 a 30 de setembro 31,4 / 15 27,8 24,8 7 28 57 

Outubro 27,5 / 15 23,8 20,8 0 0 65 

► GUARDA 

Maio 23,1 / 15 19,2 16,2 0 0 56 

1 a 15 de junho 25,0 / 15 21,5 18,4 0 0 52 

16 de junho a 31 julho* 31,8 / 15 27,3 23,7 19 69 48 

15 a 30 de setembro 28,3 / 15 24,1 20,4 1 1 62 

Outubro 21,6 / 15 18,4 15,2 0 0 66 

► LEIRIA 

Maio 26,0 / 15 22,7 19,6 0 0 62 

1 a 15 de junho 29,9 / 15 25,1 21,9 1 4 62 

16 de junho a 31 julho* 34,0 / 15 27,1 23,7 18 80 58 

15 a 30 de setembro 31,6 / 15 28,7 23,7 8 31 54 

Outubro 28,8 / 15 24,3 20,1 1 3 65 

► LISBOA 

Maio 30,6 / 15 23,8 20,5 2 7 60 

1 a 15 de junho 30,0 / 15 26,0 22,6 3 8 61 

16 de junho a 31 julho* 32,7 / 15 29,1 25,6 32 151 53 

15 a 30 de setembro 32,5 / 15 29,1 25,0 10 49 61 

Outubro 26,6 /15 22,4 19,6 0 0 68 

► PORTALEGRE 

Maio 27,4 / 15 22,7 19,4 0 0 53 

1 a 15 de junho 27,2 / 15 23,8 21,4 0 0 49 

16 de junho a 31 julho* 35,0 / 15 31,3 27,0 40 249 39 

15 a 30 de setembro 33,1 / 15 29,1 24,9 11 41 47 

Outubro 29,5 / 15 22,20 18,3 3 5 59 

► PORTO 
Maio 26,0 / 15 20,5 17,8 0 0 65 

1 a 15 de junho 27,1 / 15 23,8 21,1 0 0 64 
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DISTRITO MESES 

TEMPERATURAS 
N.º de dias 
acima de 

28 °C 

N.º de horas 
acima de 28 

°C 
HR méd 

(%) 
Máxima 

(°C) / Hora 

Média das 
T máx 
(°C) 

Média 
(°C) 

16 de junho a 31 julho* 29,2 / 15 25,1 22,20 9 21 63 

15 a 30 de setembro 28,6 / 15 24 20,7 1 3 71 

Outubro 24,6 /15 21,4 17,9 0 0 69 

► SANTARÉM 

Maio 30,2 / 15 24,3 20,8 4 14 59 

1 a 15 de junho 30,1 / 15 27,4 23,9 7 24 51 

16 de junho a 31 julho* 34,5 / 15 30,2 26,2 36 206 50 

15 a 30 de setembro 33,1 / 15 29,6 25,3 10 47 58 

Outubro 29,1 / 15 24,8 20,7 3 6 63 

► SETÚBAL 

Maio 28,4 / 15 24,1 20,8 1 1 59 

1 a 15 de junho 31,6 / 15 27,5 24,0 6 24 58 

16 de junho a 31 julho* 34,6 / 15 28,6 25,1 29 142 51 

15 a 30 de setembro 32,4 / 15 28,5 24,8 8 37 59 

Outubro 28,9 / 15 24,3 20,6 4 7 65 

► VIANA DO 
CASTELO 

Maio 24,8 / 15 20,9 18,2 0 0 65 

1 a 15 de junho 26,8 / 15 23,3 20,4 0 0 58 

16 de junho a 31 julho* 32,9 / 15 26,8 23,7 13 47 60 

15 a 30 de setembro 28,6 / 15 26,3 22,3 1 2 64 

Outubro 28,5 / 15 22,20 18,5 1 1 68 

► VILA REAL 

Maio 27,1 / 15 23,1 19,5 0 0 56 

1 a 15 de junho 28,6 / 15 25,5 21,7 3 5 58 

16 de junho a 31 julho* 35,8 / 15 30,8 26,3 40 231 43 

15 a 30 de setembro 32,0 / 15 27,1 22,7 4 16 45 

Outubro 26,8 / 15 22,4 17,9 0 0 62 

► VISEU 

Maio 25,5 / 15 19,7 16,8 0 0 60 

1 a 15 de junho 26,2 / 15 23,3 25,0 0 0 60 

16 de junho a 31 julho* 30,8 / 15 26,5 23,2 15 57 53 

15 a 30 de setembro 27,9 / 15 23,9 20,2 0 0 60 

Outubro 23,6 / 15 19,6 16,5 0 0 68 

* Época de exames 
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III. 5 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE GÁS 

O presente subcapítulo tem como principal objetivo definir as linhas orientadoras a adotar na conceção do 
traçado, dimensionamento, caracterização e condições técnicas de montagem da instalação da rede interna de 
distribuição de gás para a reabilitação e ampliação do edifício escolar. 

O dimensionamento e a apresentação de soluções de execução devem indicar a localização preferencial da 
rede de gás e demais equipamentos e acessórios nos trajetos preconizados, bem como estabelecer as 
condições técnicas da instalação, devendo assegurar o cumprimento ao estipulado nas normas e regulamentos 
oficiais em vigor para efeitos de licenciamento. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE GÁS 5 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 263/89 de 17 de 
agosto 

Diploma que aprova e regula a atividade das entidades instaladoras e montadoras bem 
como define os grupos profissionais associados à indústria de gases combustíveis. 

► Decreto-Lei n.º 521/99 de 10 de 
dezembro 

Diploma que estabelece as normas relativas ao projeto, execução, abastecimento e 
manutenção das instalações de gás. 

► Portaria n.º 361/98 de 26 de junho 
e alterações subsequentes 

Regulamento Técnico Relativo ao Projeto, Construção, Exploração e Manutenção das 
Instalações de Gás Combustível Canalizado em Edifícios. 

► Normas e Especificações Técnicas da Entidade Concessionária 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Deve ser projetada uma nova rede de gás, para gás natural que alimente exclusivamente a cozinha e os 
Sistemas de produção de água quente, quando aplicável. 

A conceção da instalação da rede interna de distribuição de gás deve ser feita de modo a facilitar todas as 
operações de manutenção, conservação e exploração. 

Nos locais onde possam ocorrer fugas ou acumulação de gases, como na central térmica, cozinha e eventuais 
ductos que alojem condutas de gás, em edifícios escolares da 2.ª categoria de risco ou superior, deve existir 
proteção com sistema automático de Deteção de gás combustível nos termos das orientações técnicas para a 
aplicação do Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio aos Projetos de Estabelecimentos Escolares. 

Nos casos onde não esteja previsto abastecimento da rede exterior a gás natural, a instalação deve prever 
provisoriamente um reservatório próprio para funcionar a gás propano. 

Na conceção global do sistema de instalação da rede interna de distribuição de gás nos edifícios escolares, 
devem estar definidos os seguintes parâmetros: 

i. Características do tipo de gás; 

ii. Características dos aparelhos de queima a alimentar (identificação dos equipamentos); 

iii. Dimensionamento; 

iv. Posição do ramal de ligação; 

v. Deteção de fugas de gás; 

vi. Ventilação; 

vii. Inspeções e ensaios da instalação; 

viii. Especificações técnicas dos equipamentos e materiais. 
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5.2 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS 

A entrada do ramal de gás deve efetuar-se num armário de entrada, em alvéolo técnico, localizado no limite do 
recinto, junto do ramal existente e preferencialmente próximo dos locais de consumo, de modo a reduzir o 
tamanho da rede de distribuição. 

Essa rede, constituída por tubagem de polietileno, preferencialmente enterrada, deve desenvolver-se desde o 
armário de entrada (de regulação) até à entrada de cada um dos edifícios. A rede deve encontrar-se seccionada 
a jusante das derivações para os edifícios, de forma que as operações de manutenção nos edifícios não 
comprometam o normal funcionamento da rede a montante, assim como permitir o faseamento construtivo 
da obra. 

No âmbito da exploração, de forma a permitir a contagem independente dos consumos, devem prever-se três 
contadores: 

i. Contador geral; 

ii. Contador por central térmica (caldeiras); 

iii. Contador da cozinha. 

A SISTEMAS DE CORTE DE GÁS 

Situações que desencadeiam os sistemas de corte automático de gás: 

i. Deteção de fuga de gás, por corte local na eletroválvula, em cozinha e centrais térmicas; 

ii. Deteção de incêndio, por corte geral ou parcial na eletroválvula, acionado automaticamente pelo 
SADI; 

As eletroválvulas referidas apenas podem ser rearmadas manualmente. 
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III. 6 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE 

DE PESSOAS E CARGAS 

A acessibilidade ao meio físico da escola depende da definição e execução de uma rede de espaços acessíveis 
constituída por um percurso e um conjunto de espaços ligados por esse percurso. 

O percurso acessível deve ligar, sem constrangimentos, individualmente ou em rede, o ponto de entrada no 
recinto a todas as áreas funcionais ou, pelo menos, a uma de cada tipo. 

O percurso acessível deve localizar-se idealmente em piso térreo, evitando a instalação de meios mecânicos de 
elevação. Sempre que tal não seja possível, por exemplo, quando as ligações entre pisos não possam ser 
garantidas através de rampas, o recinto escolar deve considerar o menor número de ascensores. 

Salienta-se que numa escola a utilização dos ascensores deve ser limitada a utilizadores com mobilidade 
condicionada e controlado pela gestão da escola. Em suma: 

i. A existência de ascensores ou plataformas elevatórias (soluções aprovadas condicionalmente em face 
de análise técnico-económica devidamente justificada) depende apenas da sua imprescindibilidade na 
garantia do percurso acessível; 

ii. A sua localização deve ser central e facilmente controlável; 

iii. As soluções de materiais e revestimentos devem ser, à semelhança da restante escola, robustas e 
económicas. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS 6 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 163/2006, 8 de 
agosto 

Condições de acessibilidade a satisfazer no projeto e na construção de espaços públicos, 
equipamentos coletivos e edifícios públicos e habitacionais. 

► Decreto n.º 513/70, de 30 de 
outubro 

Regulamento de Segurança de Elevadores Elétricos. 

► Decreto-Lei n.º 295/98, de 22 de 
setembro 

Princípios gerais de segurança a que devem obedecer os ascensores e transposição da 
Diretiva n.º 95/16/CE, de 29 de junho. 

► Decreto-Lei n.º 320/02, de 28 de 
dezembro 

Disposições aplicáveis à manutenção e inspeção de ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes. 

► Despacho n.º 939/2007 de 18 de 
janeiro 

Lista das normas harmonizadas no âmbito de aplicação da diretiva dos ascensores. 

► Portaria n.º 1532/2008, de 29 de 
dezembro 

Regulamento técnico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 

6.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Quando imprescindível a instalação de ascensores deve garantir o fornecimento e montagem de ascensores 
elétricos sem casa de máquinas, com capacidade standard, equipados com máquina do tipo gearless, sem 
redutor e baixa velocidade standard, com as características particulares assinaladas na tabela seguinte. 
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Tabela XXIV. Características gerais dos ascensores 

GRUPO CARACTERÍSTICAS 

► CONSTRUTIVAS 

 Possibilidade de transporte de pessoas com mobilidade condicionada (8 pessoas/ 630 kg) e 
com mínimo de 800 mm de abertura útil de porta. 

 Portas telescópicas de abertura central ou lateral. 

 Máquina localizada em cima e no interior da caixa e não em casa de máquinas. 

 Portas, painéis de cabine, corrimão, teto e painel das botoneiras de aço inox e pavimento 
em borracha pitonada de cor clara. 

 Acessos preferencialmente de um só lado, alternativamente a 180 ° (*) 

(*) Soluções com acesso a 90º regra geral são de maior custo de aquisição e de manutenção, pelo que devem 
evitar-se. 

► TÉCNICAS 

 Tração por “fitas” constituídas por cabos de aço envolvidos por material isolante ou, 
simplesmente, por cabos de aço. 

 Número de arranques/hora standard baixo. 

 Consumo energético baixo na situação de repouso (stand by). 

 Autonomia energética para as situações previstas na legislação, bem como para colocação 
da cabine no piso de referência em caso de alarme de incêndio, corte ou falta de energia da 
rede pública. 

 Dispositivo que permita o resgate automático de pessoas em caso de falta de energia 
elétrica. 

 Botões da cabina e patamares com inscrições em Braille. 

 Quadro de comando de acordo com a legislação vigente e localizado no último piso servido 
pelo ascensor. 

 Comando em caso de incêndio. 

 

SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS - SOLUÇÃO CONDICIONADA 
: SOLUÇÃO SUJEITA A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS 
ELEVATÓRIAS 

Sempre que esta solução seja a mais viável em alternativa a rampas acessíveis 
[justificado pelo contexto de aplicação]. 
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III. 7 SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADA 

O edifício escolar assume cada vez mais um lugar de relevo na comunidade, assumindo uma posição de 
destaque nos aglomerados urbanos. Deve ser um espaço aprazível, funcional e aberto à comunidade, onde 
todos os utilizadores (alunos, docentes, pessoal não docente e público em geral) se sintam confortáveis e em 
segurança, nas suas diversas vertentes. 

O edifício escolar tem vindo a dispor de meios tecnológicos recentes e dispendiosos, de que se destacam os 
computadores, os videoprojetores ou os quadros interativos, traduzindo-se num investimento significativo que 
importa segurar e que exige a introdução de novas medidas de segurança contra intrusão e furto. 

Através do presente subcapítulo pretende-se caracterizar as instalações, equipamentos e sistemas de 
segurança integrada do edifício escolar, que por definição, engloba as seguintes vertentes: 

i. Segurança contra incêndio em edifícios; 

ii. Deteção de gás; 

iii. Deteção de intrusão; 

iv. Circuito fechado de televisão (CCTV). 

Os equipamentos de segurança associados às diversas vertentes devem estar localizados no espaço destinado à 
central técnica de gestão e controlo concebido para o efeito. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADA 7 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro Regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios (SCIE). 

► Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro Regulamento técnico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE). 

► Lei n.º 67/98, de 26 de outubro e alterações 
subsequentes 

► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Diretiva 95/46/CE, 
24 de outubro 

Regime jurídico da proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao 
tratamento dos dados pessoais e à livre circulação desses dados) (LEI DA 
PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS). 

► Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro e 
alterações subsequentes 

Regime jurídico da urbanização e da edificação (RJUE). 

► Norma Europeia EN 12101-8:2011, de junho Smoke and heat control systems. Smoke control dampers. 

► Norma Europeia EN 12845:2004+A2: 2009 Fixed firefighting systems. Automatic sprinkler systems. Design, installation and 
maintenance. 

► Norma Europeia EN 15650:2010, de junho Ventilation for buildings. Fire dampers (Ventilação de edifícios. Registos corta-
fogo). 

► Norma Portuguesa NP 1037:2001/parte 4 Instalação e ventilação das cozinhas profissionais. 

► Norma Espanhola CEPREVEN - R.T.2 – ABA Abastecimentos de água contra incêndios. 

► Caderno Técnico PROCIV #16 (ANPC, março de 
2011) 

Guia para a Aplicação do Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio aos 
Projetos de Estabelecimentos Escolares. 

► Manual de Utilização, Manutenção e 
Segurança nas Escolas - 2.ª edição (Ministério 
da Educação e Ciência MEC, setembro de 2003) 

Manual de Utilização, Manutenção e Segurança nas Escolas. 

► NT/2, de 30 de março de 2011 Identificação de Tubagens e Condutas. 

: EQUIPAMENTOS 

► Diretiva 2004/108/CE, 15 de dezembro e alterações 
subsequentes 

Diretiva da COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA. 

► Diretiva 2006/95/CE, 12 de dezembro e alterações 
subsequentes 

Diretiva da BAIXA TENSÃO. 

► Diretiva 89/106/CEE do Conselho de 21 de dezembro 
► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto -Lei n.º 113/93, de 10 

de abril e alterações subsequentes 

Diretiva dos PRODUTOS DA CONSTRUÇÃO (DPC). 

► REGISTOS CORTA-FOGO Norma EN 1565. 

► REGISTOS DE DESENFUMAGEM Norma EN 12101-8. 
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INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANÇA INTEGRADA 7 
► SISTEMA DE VENTILAÇÃO E EVACUAÇÃO DOS PRODUTOS DE 

COMBUSTÃO DA COZINHA 
Norma NP 1037-4. 
(garantia do encravamento entre este sistema e o corte de gás 
no coletor que alimenta os aparelhos alimentados a gás). 

NOTA: a declaração das portas e registos resistentes ao fogo e das bocas-de-incêndio armadas tem de ser emitida por um organismo 
notificado. 

: SÍMBOLOS GRÁFICOS DAS PLANTAS DE EMERGÊNCIA 

Não estando prevista na legislação qualquer norma relativa aos símbolos gráficos das plantas de emergência, deve 
ser cumprido o previsto nos seguintes documentos: 

► Nota Técnica n.º 22 da ANPC 
(dezembro de 2013) 

Segurança contra incêndios em edifícios: plantas de emergência. 

► Norma portuguesa NP 4386:2014 
Equipamento de segurança e de combate a incêndio - Símbolos gráficos para as plantas de 
emergência de segurança contra incêndio - Especificação. 

Os elementos não contemplados nos documentos acima referidos devem ser representados pelos símbolos 
gráficos constantes das seguintes normas e diretiva: 

► Norma ISO 6309:1997, Fire protection -- Safety signs 
► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Norma portuguesa NP 3992:1994. 

Segurança contra incêndio. Sinais de 
Segurança. 

► Norma portuguesa NP 4280:1995 
Segurança contra incêndio. Sinalização de 
dispositivos de combate a incêndio. 

► Diretiva 92/58/CEE, 24 de junho) 
► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto-Lei n.º 141/95, 14 de junho e alterações 

subsequentes. 

Prescrições mínimas para a sinalização de 
segurança e de saúde no trabalho. 

7.1 SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS 

A segurança contra incêndio em edifícios (SCIE), pela sua natureza, âmbito de aplicação e relevância na solução 
final de projeto e futura utilização do edifício escolar, implica a maior atenção na sua coordenação com as 
demais especialidades como a arquitetura, estabilidade, instalações elétricas, instalações mecânicas, 
instalações eletromecânicas, redes de águas, rede de gás, entre outras. 

No projeto de segurança contra incêndio em edifícios deve prever-se a adoção de soluções passivas e soluções 
ativas nos edifícios, nas várias componentes a seguir caracterizadas. 

7.1.1 DETEÇÃO 

A escola deve estar dotada de um sistema automático de deteção de incêndio (SADI), em toda a sua área 
edificada, composto por detetores de fumo ou de calor, pontuais ou por feixe linear (BEAM), consoante os 
locais de aplicação (salas de aula, loja escolar, cozinha, central térmica, espaços desportivos, entre outros.) 

Todos os espaços devem possuir no mínimo um detetor ligado à central de deteção de incêndio (CDI), 
localizada na central técnica de gestão e controlo da escola. 

A CDI deve ser do tipo endereçável (IP - internet protocol) e ter capacidade de comunicação através de uma 
rede de cabos, tipo Bus, com endereçamento dos vários componentes e transmissão de informação às 
restantes instalações e equipamentos (climatização, ascensores, entre outros). 

Para assegurar uma melhor resposta em situação de emergência, a central deve prever a capacidade de repetir 
o sinal de alarme para a portaria, quando aplicável. 

A CDI deve dispor de capacidade de programação que permita a temporização em detetores de incêndio (DI) e 
botões de incêndio (BI). Porém, quando acionados mais do que um (por exemplo, DI precedido de BI) a ação 
deve ser imediata (temporização 0). 
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7.1.2 SISTEMA DE ALARME 

O sistema de alarme é composto por botões de alarme e sirenes, distribuídos pelo edifício escolar, respetivos 
blocos ou pisos, localizados e quantificados de acordo com as normas regulamentares em vigor. 

Na impossibilidade de colocar as botões de alarme fora do alcance dos alunos, o sistema deve estar 
programado para não ser acionado após uma simples atuação (exemplo: o acionamento de um único botão de 
alarme), mas sim através de uma sequência de ações, previamente programadas, (acionamento por botão de 
alarme confirmada por sinal de um detetor de fumos). 

Fora do horário de funcionamento da escola, confirmada a existência de um sinistro, a Central deve ter a 
capacidade de comunicar automaticamente para os Bombeiros, bem como para o Diretor da escola ou quem 
este designar, através de chamada de voz e mensagem de texto. 

7.1.3 EXTINÇÃO 

O sistema de extinção de incêndio deve estar dimensionado para os diferentes tipos de escolas e respetiva 
categoria de risco e pode ser constituído por meios de primeira e de segunda intervenção. 

Os meios de primeira intervenção devem ser constituídos, no mínimo, por uma rede de incêndio armada (RIA), 
cumprindo com a NP 182:1966, dotada de bocas-de-incêndio armadas (tipo carretel), e complementada por 
meios de extinção portáteis (extintores). 

As fontes centrais de energia de emergência (grupo gerador ou UPS) que alimentam os ventiladores de 
desenfumagem (quando aplicável) só podem funcionar se estiverem reunidas as duas seguintes condições em 
simultâneo: 

i. Existência de incêndio; 

ii. Falta de energia pública. 

7.1.3.1 CENTRAL DE BOMBAGEM DO SERVIÇO DE INCÊNDIO E DEPÓSITO 

Deve prever-se um depósito de água e uma central de bombagem para fins de combate a incêndio, 
devidamente dimensionada, em que por princípio é excluído o abastecimento a hidrantes exteriores, os quais 
devem ser alimentados pela rede pública. 

A central de bombagem, dimensionada de acordo com a norma EN 12845, deve ser constituída por duas 
bombas principais para alimentar a totalidade das redes hidráulicas, e uma bomba auxiliar (jockey) destinada a 
manter a pressão mínima na rede. Admitem-se duas combinações de bombas principais indicadas na tabela 
seguinte. 

Tabela XXV. Central de bombagem do serviço de incêndio: combinações das bombas principais 

 BOMBAS  ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA  

► HIPÓTESE 1 
DUAS BOMBAS PRINCIPAIS ELÉTRICAS 
UMA BOMBA AUXILIAR ELÉTRICA (JOCKEY) 

REDE PÚBLICA 
GRUPO GERADOR [ALTERNATIVA] 

► HIPÓTESE 2 

UMA BOMBA PRINCIPAL ELÉTRICA 
UMA MOTOBOMBA PRINCIPAL 
UMA BOMBA AUXILIAR ELÉTRICA (JOCKEY) 

REDE PÚBLICA 
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Os diversos alarmes (nível mínimo e máximo dos depósitos de água, nível de combustível, controlo 
permanente do isolamento do regime IT, entre outros) provenientes da central de bombagem devem ser 
transmitidos para a receção da escola e portaria (esta informação não pode estar exclusivamente na GTC). 

Na rede de incêndio, nomeadamente na central de bombagem, apenas são admitidas válvulas do tipo cunha, 
acionadas por volante, sendo interdita a solução do tipo alavanca. 

A zona técnica onde se encontra instalada a central de bombagem e respetiva reserva de água deve possuir 
ventilação natural. O nível de água existente no depósito deve ser visualizado pelo exterior, não dependendo 
apenas de sensores constantes do sistema. 

7.1.3.2 REDE DE ÁGUAS 

A rede de águas deve ser constituída por tubo em aço galvanizado à vista, com todos os seus componentes na 
cor vermelho RAL 3000. Esta rede deve estar dimensionada para a pressão máxima de serviço, bem como estar 
acessível na sua extensão. 

7.1.3.3 REDE DE MEIOS PORTÁTEIS DE COMBATE AO INCÊNDIO (EXTINTORES) 

Os meios portáteis de combate ao incêndio devem possuir as características adequadas ao local onde são 
instalados e ao fim a que se destinam. Na generalidade dos extintores instalados no interior dos espaços o 
agente extintor deve ser da classe ABF, enquanto nos instalados em espaços externos, o agente extintor deve 
ser da classe ABC (pó químico). 

Nas cozinhas e salas de preparação de laboratórios, para além dos extintores, devem ser instaladas mantas 
ignífugas. Por seu lado, nas cozinhas e áreas técnicas não se aceitam soluções com meios portáteis de combate 
ao incêndio dispondo de água como agente extintor. 

7.1.4 CORTES DE ENERGIA ELÉTRICA 

Preconiza-se a existência de diversos tipos de cortes de energia, a saber: 

i. Corte geral de energia (totalidade da escola), por cada ponto de acesso dos bombeiros e de viaturas 
de emergência; 

ii. Corte geral do gerador, caso exista; 

iii. Corte parcial, por edifício ou outro setor, devidamente justificado; e 

iv. Corte geral ou parcial de UPS de segurança, caso exista; 

Todos os cortes de energia devem estar devidamente sinalizados e identificados, nomeadamente o tipo de 
corte (geral ou parcial) e a respetiva origem: rede pública, gerador ou UPS. 

7.1.5 RELAÇÕES COM AS DIFERENTES ESPECIALIDADES 

Importa realçar a necessidade dos projetos privilegiarem as disposições de segurança passiva, intrinsecamente 
relacionadas com a arquitetura, face a soluções de segurança ativa (sistemas e equipamentos de segurança) 
pelas vantagens que as primeiras apresentam em termos de fiabilidade e maior simplicidade na exploração dos 
edifícios. 

O projeto de arquitetura apresenta uma vasta abrangência sobre diversos elementos. É responsável pela 
definição das características construtivas e funcionais do edifico e assume um caráter estruturante no 
estabelecimento das medidas de segurança contra incêndio, no contexto das respetivas exigências 
regulamentares. 
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A interação deste projeto com os de estabilidade e de segurança contra riscos de incêndio tem especial 
enfoque sobre a resistência ao fogo dos elementos estruturais, quer estes assumam exclusivamente funções de 
suporte ou de compartimentação. 

O projeto de instalações, equipamentos e sistemas de águas, esgotos e serviço de incêndios articula-se com o 
projeto de SCIE, numa das componentes essenciais da segurança: a rede de abastecimento de água para 
combate a incêndio. 

ESPECIALIDADE COMPONENTES e EXIGÊNCIAS A OBSERVAR 

► ARQUITETURA E 

ARRANJOS EXTERIORES 

RECINTO: ACESSO 

E CIRCULAÇÃO DE 

VIATURAS 

Acessibilidade para as viaturas de socorro dos bombeiros (acessos ao interior 
do lote). 

Faixas de manobra para veículos escada em edifícios com altura superior a 
9,00 m. 

Distribuição e caracterização dos pontos de penetração nos edifícios e, 
quando aplicável, a sua sinalização. 

EDIFICAÇÃO 

IMPLANTAÇÃO E 

FACHADAS 

Limites à propagação de incêndios pelo exterior 
(características das fachadas e das 
confrontações com edifícios vizinhos). 

COMPARTIMENTAÇÃO 

CORTA-FOGO 

Compartimentação geral corta-fogo, isolamento 
e proteção entre utilizações-tipo (UT) distintas, 
locais de risco e de vias de evacuação, tetos 
falsos, alçapões, entre outros. 

CAMINHOS DE 

EVACUAÇÃO 

Características e distribuição – vias horizontais e 
verticais - e saídas necessárias em caso de 
emergência. 

VENTILAÇÃO E 

DESENFUMAGEM 
Distribuição e caracterização dos meios passivos. 

PORTAS CORTA-FOGO 

Resistência, sentido de abertura, acessórios de 
segurança e outros elementos (meios de 
retenção, sistemas de fecho e sistema de 
abertura antipânico). 

Dimensionamento e fabrico standard (não se 
aceitam soluções de portas em vidro ou em 
madeira, porém, situações de exceção são 
aprovadas condicionalmente em face de análise 
técnico-económica devidamente justificada). 

REVESTIMENTOS E 

ACABAMENTOS 
Limitação das classes de reação ao fogo dos 
materiais de revestimento e decoração; 

SINALIZAÇÃO DE 

SEGURANÇA 
Distribuição, posição e características (colocadas a uma altura mínima de 
2,50 m do pavimento). 

CARRETÉIS E 

EXTINTORES 
Sempre que possível instalados em caixas próprias e embutidas na parede, 
sendo esta solução obrigatória em vias de evacuação. 

nota Para mais informação sobre a articulação com a Arquitetura, consultar o 
documento ET:A para todos as componentes assinalados. 

► INSTALAÇÕES, 
EQUIPAMENTOS E 

SISTEMAS DE ÁGUAS, 
ESGOTOS E SERVIÇO DE 

INCÊNDIOS 

Rede de hidrantes exteriores (marcos ou bocas-de-incêndio). 

Rede de incêndio armada e sua alimentação. Todos os carretéis devem ter instaladas válvulas de 
seccionamento e manómetro de pressão. 

Meios de segunda intervenção (rede seca ou húmida) e sua alimentação, quando aplicável; 

Depósito de água e grupo hidropressor, quando aplicável. 

► INSTALAÇÕES, 
EQUIPAMENTOS E 

SISTEMAS ELÉTRICOS 

Resistência ao fogo de cablagens de energia e de sinal e respetivas canalizações de suporte, 
quando aplicável. 

Proteção de canalizações elétricas ou de sinal nos atravessamentos de elementos de construção 
resistentes ao fogo. 

Iluminação de segurança (deve assegurar a iluminação dos meios de combate ao incêndio, 
conforme disposto na legislação aplicável). 

Grupo de emergência, quando aplicável. 

Unidades de alimentação ininterrupta de energia elétrica (UPS), quando aplicável. 

Comandos de sistemas de segurança, quando forem de acionamento elétrico. 

Cortes de energia manuais, parciais e geral. 
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ESPECIALIDADE COMPONENTES e EXIGÊNCIAS A OBSERVAR 

► INSTALAÇÕES, 
EQUIPAMENTOS E 

SISTEMAS DE AVAC 

COMPARTIMENTAÇÃO 

CORTA-FOGO 

TRAVESSIA DE ELEMENTOS RESISTENTES AO FOGO: Proteção dos 
componentes da instalação nas travessias (paredes ou pavimentos), 
recorrendo a registos corta-fogo ou condutas às quais foi conferida a 
adequada resistência ao fogo. 

VENTILAÇÃO E 

DESENFUMAGEM  

VENTILAÇÃO MECÂNICA: Dimensionamento das instalações, quando 
aplicável. 

VENTILAÇÃO PASSIVA: Dimensionamento dos meios de ventilação e 
desenfumagem. 

DESENFUMAGEM DE COZINHAS E CAFETARIAS: Inibição do controlo 
local do sistema de extração da hotte ou teto ventilado caso o 
ventilador se encontre em funcionamento para a função de 
desenfumagem. 

REGISTOS CORTA-FOGO: Seleção em função da localização e 
preferencialmente atuados por fusível térmico (soluções com registos 
corta-fogo motorizados devem ser tecnicamente justificadas e 
previamente aprovadas); 

REGISTOS DE DESENFUMAGEM: Seleção do tipo de lâminas 
motorizadas. 

EXTINÇÃO 
SISTEMA FIXO DE EXTINÇÃO: Nas hottes dos blocos de confeção de 
refeições nas cozinhas onde a potência total instalada nos aparelhos 
de confeção seja superior a 70 kW. 

► INSTALAÇÕES, 
EQUIPAMENTOS E 

SISTEMAS DE GÁS 

Restrição à passagem de canalizações de gás combustível, bem como sua proteção e ventilação de 
eventuais ductos. 

Garantia o acionamento automático de eletroválvulas de corte geral e parcial, quer pelo SADI quer 
pela deteção de gás. 

7.1.6 ESPECIFICIDADES DO PROJETO DE SEGURANÇA 

Embora se constitua como um projeto de síntese, o projeto de segurança, contudo, apresenta um conjunto de 
particularidades que se identificam, designadamente: 

i. Distribuição e características dos extintores; 

ii. Posicionamento de todos os dispositivos de segurança; e 

iii. Elaboração das plantas de emergência. 

Todos os sistemas e equipamentos de segurança contra incêndio instalados (rede de águas, extintores, 
carretéis, caixas, entre outros) devem recorrer exclusivamente a equipamentos standard, obrigatoriamente da 
cor vermelho (RAL 3000). 

7.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO E ALARME DE GÁS 

Face à necessidade em se cumprir a legislação em vigor, deve ser projetada uma nova rede de gás combustível 
para alimentação exclusiva da cozinha e, quando aplicável, ao equipamento complementar ao sistema de AQS. 

Nos locais onde exista risco de fuga ou acumulação de gás, como na central térmica e cozinha, deve ser 
prevista proteção através de um sistema automático de deteção de gás combustível. Em edifícios escolares da 
segunda categoria de risco ou superior, este sistema deve ainda ser aplicado nos ductos que alojem condutas 
de gás. 

Nos locais de risco “C” onde sejam utilizados gases combustíveis, e onde se incluem os acima descritos, deve 
ser instalada uma válvula de corte local (eletroválvula) cujo fecho deve ser realizado automaticamente por 
comando dos detetores de gás locais. 

Deve ainda existir uma válvula de corte geral à entrada de alimentação da escola, ligada ao sistema automático 
de deteção de incêndio (SADI), obrigatoriamente de rearme manual. 
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7.3 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO E ROUBO 

Tal como referido na introdução do presente subcapítulo, o edifício escolar tem vindo a ser equipado com 
meios e equipamentos de valor considerável, tornando a segurança à intrusão numa das principais 
preocupações das Direções da Escola. 

Para o projeto de deteção à intrusão preconiza-se a colocação de detetores volumétricos em todos os espaços 
da escola, acessíveis pelo piso térreo (salas de aula, circulações, entre outros), podendo estender-se a espaços 
localizados em pisos superiores que, pela tipologia do edifício ou topografia do terreno, sejam acessíveis 
diretamente pelo exterior. 

Excetuam-se do acima descrito os espaços cuja acessibilidade seja feita através de outros que já disponham de 
detetores volumétricos. 

A central de deteção de intrusão e roubo deve ficar colocada na central técnica de gestão e controlo da escola, 
com capacidade para comunicação em IP. 

A FUNCIONAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DA CENTRAL DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO E ROUBO 

A central de deteção de intrusão e roubo deve permanecer inativa durante o período de funcionamento da 
Escola e ativa depois do seu encerramento. No entanto, o sistema de deteção à intrusão deve gerir 
simultaneamente os detetores ativos e os inativos. 

Esta necessidade surge do facto da Escola poder abrir-se à comunidade fora do período normal de 
funcionamento, designadamente à noite ou durante os fins-de-semana (para ações de formação realizadas por 
entidades externas), sendo necessário definir zonas de acesso interditas a pessoas não autorizadas. 

Quando confirmada a ocorrência de intrusão, o sistema deve comunicar automaticamente para o Diretor da 
escola ou para quem este designar, através de chamada de voz e mensagem de texto. 

7.4 VIDEOVIGILÂNCIA 

A videovigilância é assegurada por um circuito fechado de televisão (CCTV) [close circuit television] e tem como 
objetivo complementar o sistema de deteção de intrusão e monitorizar qualquer acontecimento que coloque 
em causa a segurança de pessoas e bens, garantindo a vigilância do espaço escolar tanto no exterior como no 
interior. 

A central de CCTV deve estar colocada na central técnica de gestão e controlo da escola e deve dispor de 
capacidade para comunicação em IP. 

O sistema resume-se à rede de infraestruturas, não incluindo equipamento de videovigilância. Pelo facto, está 
assim dispensando o prévio licenciamento do sistema na Comissão de Proteção de Dados (CNPD), conforme 
disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro. 

A instalação da rede de infraestruturas no interior do edifício deve abranger unicamente as zonas de 
circulação. No espaço exterior da escola, por seu lado, a monitorização destas áreas deve efetuar-se através de 
equipamentos localizados nas fachadas dos edifícios ou em postes, desde que verificada a sua necessidade. 

A infraestrutura reservada para câmaras a instalar no interior, far-se-á unicamente por cabo UTP, de Cat. 6 e 
tomadas RJ45. 

As infraestruturas reservadas para as câmaras, a instalar por princípio nas fachadas, devem ser as seguintes: 

i. Alimentações elétricas, terminando em caixas no interior do edifício, sendo que a ligação ao exterior 
deve ser assegurada por tubagem; 

ii. Ligação à rede de telecomunicações através de cabo UTP, de Cat. 6 e tomadas RJ45, instaladas do lado 
interior do edifício, sendo que a ligação ao exterior deve ser assegurada por tubagem. 
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No caso da instalação em postes, a cablagem de energia e de dados deve terminar em ponta de cabo com 
cerca de um metro de comprimento. 

7.5 CARACTERÍSTICAS DOS EQUIPAMENTOS 

Todos os componentes que constituem os diversos tipos de sistemas de segurança devem cumprir com as 
normas europeias, caso existam, e na sua inexistência, por normas nacionais, por esta ordem de prioridades. 
Devem ainda possuir uma robustez mecânica adequada, bem como uma grande durabilidade. 

& 
: NOTAS PARA EXECUÇÃO 

► FASEAMENTO EM OBRA A Central Técnica de Gestão e Controlo deve ficar concluída na primeira fase de 
empreitada. 

► ENSAIOS Antes de entrada da rede em funcionamento e com a finalidade de assegurar o 
seu correto funcionamento, é obrigatória a realização de ensaios de estanquidade 
e de eficiência, a realizar de acordo com as exigências da legislação vigente. 

 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO . SOLUÇÕES CONDICIONADAS 
: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► CARACTERÍSTICAS DE PORTAS 
CORTA-FOGO 

Opção por portas não padronizadas (standard). 

 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO . SOLUÇÕES NÃO ACEITES 
: SOLUÇÃO : MOTIVO 

► MEIOS PORTÁTEIS DE COMBATE AO INCÊNDIO DISPONDO DE ÁGUA COMO 
AGENTE EXTINTOR EM COZINHAS E ÁREAS TÉCNICAS 

SEGURANÇA E INADEQUAÇÃO 

► PORTAS CORTA-FOGO DE VIDRO OU MADEIRA CERTIFICAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO E CUSTOS DE 
INVESTIMENTO 
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III. 8 SISTEMAS DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA (GTC) 

Pretende-se a instalação de um sistema de gestão técnica centralizada (GTC) que apoie a manutenção e 
exploração das instalações técnicas do espaço escolar, através do controlo, monitorização e gestão, quer da 
componente de AVAC como das instalações elétricas, tendo como objetivo a racionalização dos custos de 
exploração e a otimização da sua gestão. 

SISTEMAS DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA (GTC) 8 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto Diploma que engloba: 

 o Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 

 o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH); e 

 o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 
(RECS); 

e legislação relacionada 

► Portaria n.º 949-A/2006, de 11 de 
setembro 

Regras técnicas das instalações elétricas de baixa tensão (RTIEBT). 

► Manual ITED - 3.ª edição (ANACOM, 
setembro de 2014) 

Prescrições e Especificações Técnicas das Infraestruturas de Telecomunicações em 
Edifícios. 

► Norma Europeia EN 15232: 2011-06 Energy performance of buildings. Impact of Building Automation, Controls and Building 
Management. 

8.1 OBJETIVOS 

A implementação de um sistema de GTC tem como objetivo racionalizar e otimizar os custos da energia 
térmica e elétrica. 

Este sistema permite agregar todas a informações disponíveis das instalações técnicas enviadas através das 
diversas estações de gestão proporcionando assim, ao nível da exploração e da manutenção, benefícios na 
otimização e gestão global do edifício. 

O sistema a implementar deve ter em consideração os diversos equipamentos existentes no mercado, e deve 
garantir a compatibilidade entre os controladores, equipamentos das instalações técnicas de AVAC, 
eletricidade, equipamentos de contagem (energia elétrica, gás, água e energia térmica), sensores, sondas e 
demais comandos. 

Considerando que as intervenções no edifício escolar geralmente são faseadas, pretende-se uma solução 
técnica de projeto que permita a operacionalidade da GTC de forma faseada, identificando a solução técnica 
para cada uma das fases de obra. 

Assim, o computador e respetivo software devem encontrar-se disponíveis e operacionais desde a conclusão 
da primeira fase da obra, com os sinóticos e os modelo de relatório aprovados e a garantia do envio do ficheiro 
de exportação para o servidor ftp a definir, conforme referido em seguida no ponto relativo ao interface 
gráfico. 

8.2 ARQUITETURA DO SISTEMA 

Pretende-se uma arquitetura de inteligência distribuída que inclua um servidor, contendo toda a componente 
servidora do sistema GTC (incluindo a base de dados) e uma estação de gestão/supervisão constituída por um 
computador do tipo workstation, impressora para alarmes e relatórios, router, controladores devidamente 
ligados numa rede de comunicações e periféricos. 

O servidor deve ser instalado em bastidor com espaço reservado para o efeito, dotado das seguintes 
características mínimas a seguir identificadas: 
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A HARDWARE 

i. Tamanho máximo do equipamento: 2U (duas rack units); 

ii. Fontes redundantes; 

iii. Processador de arquitetura 64 bits (x 64) de oito cores ou superior, com velocidade de 
processamento de 2,0 GHz ou superior, com opção para instalação de processador adicional; 

iv. Memória RAM ECC de 16 Gb (mínimo) expansível até pelo menos 128 Gb
15

; 

v. Dois discos em sistema RAID 1 para proteção do sistema operativo com um mínimo de 146 Gb 
disponíveis; 

vi. Duas portas de rede ethernet a 1 Gbit ou superior; 

vii. Acesso remoto de gestão ao equipamento em porta de rede independente através de tecnologia do 
tipo HP iLO, IBM RSA ou equivalente, com licenciamento avançado que possibilite a visualização 
completa do ecrã a todo o momento, bem como ligar e desligar o equipamento remotamente; e 

viii. Consola de gestão (KVM) com suporte para um mínimo de quatro equipamentos, com ecrã TFT, 
teclado e rato trackball/ trackPad incluídos e com um tamanho máximo de 2U. 

B SOFTWARE 

i. Sistema operativo devidamente licenciado e compatível com o software a instalar - a versão deve 
dispor de apoio técnico do fabricante pelo menos durante três anos após a instalação; 

ii. Sistema de backup. 

O sistema deve possuir um posto de supervisão com capacidade suficiente para a manipulação da informação 
requerida, permitindo ao utilizador do sistema de GTC local ou remotamente através da Internet, o acesso ao 
controlo, monitorização e gestão de energia de todos os componentes do edifício ligados aos controladores da 
rede local que o compõem. Deve ainda prever-se a instalação de um sistema automático de realização de 
cópias de segurança (backups). 

Os controladores devem dispor de funcionamento autónomo, sem necessidade de recorrer ao PC, executando 
automaticamente todas as aplicações de controlo pretendidas de forma racional e rápida. 

O sistema deve possuir uma capacidade de registo local, necessária e suficiente para reter um número 
significativo de dados e alarmes, de modo a garantir a análise histórica de ocorrências referente a qualquer 
período da instalação e ainda a não perder qualquer alarme não reconhecido pelo operador. 

Caso exista falha na comunicação entre os controladores por corte nos cabos ou incidentes de outra natureza, 
cada controlador deve dispor da capacidade de continuar a operar autonomamente, de modo a fornecer todas 
as suas funções, incluindo as rotinas horárias. 

Toda a arquitetura deste sistema deve estar assente numa plataforma aberta em que o sistema recebe, 
monitoriza, controla e gere, todos os dados de uma forma transparente e livre de fornecedores ou marcas. 

                                                                 

15
 Deve ser garantido o mais exigente dos requisitos recomendados pelo fabricante do sistema operativo, da aplicação da GTC ou da 

dimensão da própria instalação. 
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Ilustração 6: Arquitetura do sistema da GTC 

8.3 COMUNICAÇÃO 

Todos os controladores instalados devem ter a capacidade de comunicar diretamente entre si sem necessidade 
de recorrer a interfaces. 

As comunicações, na rede, devem realizar-se mediante protocolos inteligentes que permitam o igual acesso à 
rede para todos os controladores. 

O sistema implementado deve permitir a integração com vários sistemas externos de diversas marcas 
nomeadamente: 

i. SISTEMAS DE VRF: Devem dispor de um interface para comunicação com o sistema de GTC em protocolo 
aberto; 

ii. VENTILOCONVETORES: Devem ser controlados individualmente por um pequeno controlador-local, ligado 
ao sistema de GTC; 

iii. SENSORES E EQUIPAMENTOS DE CONTAGEM (analisadores e contadores de energia elétrica, contadores de 
gás, contadores de água, entre outros): devem comunicar com o sistema de GTC, para que possam ser 
registados todos os valores medidos no sistema; 

iv. DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA (SADI, central bombagem, grupo gerador, UPS, entre outros) devem 
comunicar com o sistema de GTC apenas para monitorização dos alarmes ou eventos e histórico de 
ocorrências. 

Por razões operacionais, a rede de comunicação da GTC deve ser dedicada, não podendo estar inserida na rede 
estruturada da escola. 

Os equipamentos de AVAC, designadamente chillers, caldeiras, VRF, rooftops, UTA e outros devem dispor de 
todos os componentes de comando e controlo, incorporados de fábrica, com protocolo de comunicação 
aberto. 

A interligação elétrica dos equipamentos de controlo de AVAC, assim como o conjunto de equipamentos de 
campo constituídos por sensores, atuadores, válvulas, relés, contactos sem tensão, entre outros, que fornecem 
as informações acerca do estado da instalação e atuam como interfaces com os controladores programáveis, 
devem ser incluídos no projeto de AVAC. 

Os analisadores de rede devem constar do projeto das instalações elétricas (quadros elétricos). 
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8.3.1 PORTAS DE DADOS A CONTEMPLAR NA ESTRUTURA LAN DA ESCOLA 

Tendo em vista o sistema descrito importa prever os pontos de dados na rede de comunicações (LAN da escola) 
em quantidade suficiente para permitir a sua implementação, independentemente do número de aparelhos 
envolvidos, bem como da sua localização. 

Apesar do sistema assentar numa estrutura de rede dedicada, serão necessárias portas de dados para 
interligação ao acesso à rede alargada (WAN) o qual se pressupõe apenas possível através da LAN da escola. 

Assim, devem ser contempladas duas portas no bastidor principal, atribuídas e a configurar na VLAN 12 (rede 
10.1.7.0), de acordo com a Nova Matriz de conectividade desenhada pela DGEEC, sendo proposta por defeito a 
porta (12) do switch adequado e disponível. No bastidor principal será igualmente considerada a porta 
sequente (13) para ligação do eventual servidor (preferencialmente de rack) a instalar neste bastidor com a 
finalidade de ali concentrar a aplicação informática de base para gestão do sistema e assegurar os respetivos 
backups e eventuais ligações redundantes por segurança. 

Exemplo: 

Toda a rede GTC assenta numa estrutura “proprietária” na qual todos os componentes se interligam com os 
computadores de gestão (servidor) e acesso (workstation), os quais devem ter o devido acesso à LAN da escola 
para interligação à WAN: 

HOST NAME IP LAN TIPO EQUIP. VLAN INTERFACE 

B1 SW2 10.1.7.1 GTC 12 GI0/13 

B1 SW2 10.1.7.2 GTC 12 GI0/12 

 

Por defeito, os IP atribuídos ao servidor e à workstation são os seguintes: 10.1.7.1 e 10.1.7.2, respetivamente. 

As referidas portas de dados, embora previstas, apenas serão devidamente ativadas pela entidade gestora da 
rede, Núcleo de Suporte Outsourcing (NSO) da entidade gestora, a pedido, mediante a confirmação da 
necessidade, uma vez que este tipo de configuração pressupõe a desativação de um Protocolo de autenticação 
(802.1.x) nestas mesmas portas. 

Esse protocolo deve ser definido por defeito em toda a implementação da LAN (segundo a nova matriz de 
conetividade) onde os endereços IP são atribuídos dinamicamente por DHCP. Nestes casos existe a necessidade 
de que os mesmos sejam fixos. 

Acresce ainda a necessidade das cablagens respeitantes às ligações destes equipamentos (patch cables) 
disporem de uma cor diferenciada, de forma a serem claramente identificadas (cor vermelho). 

8.4 SUPERVISÃO: INTERFACE GRÁFICO 

O sistema deve utilizar gráficos esclarecedores e intuitivos providenciando uma solução prática para o controlo 
efetivo de todos os componentes da instalação. 

Assim, deve possuir uma imagem do edifício com respetivas plantas por andar, em que constem as 
identificações dos espaços, e deve permitir a navegação entre as diferentes plantas de forma imediata. 

A localização das instalações técnicas deve ser assinalada nas respetivas plantas, assim como a identificação 
dos quadros elétricos e de todos os equipamentos de climatização e renovação do ar. Os equipamentos de 
AVAC devem identificar de forma clara os espaços que servem. 

Os contadores e analisadores apresentados devem identificar de forma clara os equipamentos e circuitos alvo 
de medição, incluindo a potência máxima do circuito de referência. 
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Toda a instalação deve ser visualizada através de gráficos ativos e informação em tempo real que demonstrem 
o funcionamento da instalação e a sua posição. 

A cada ícone deve corresponder uma hiperligação para uma janela de controlo do funcionamento dos 
equipamentos (entre outras funções ligar, desligar ou alterar o setpoint) assim como permitir consultar e 
alterar o respetivo programador horário. Nesta janela deve ser igualmente apresentado o número de avarias e 
avisos do equipamento, bem como o número de horas de funcionamento. 

Para facilidade de navegação e identificação dos espaços, todas as designações dos circuitos e equipamentos 
devem ser livremente alteráveis pelos utilizadores com autorização para tal. 

O software de supervisão deve guardar os dados do funcionamento da instalação em base de dados standard, 
e apresentar a informação recolhida numa formatação a selecionar, que permita visualizar registos de dados e 
consumos

16
 sob a forma de relatórios e gráficos de evolução. Esta forma de registo permite tomar decisões que 

concorrem para assegurar poupanças de energia e redução de custos de manutenção com os consequentes 
benefícios futuros. 

O software de supervisão deve dispor de capacidade para emissão de relatórios simples e de gestão, 
nomeadamente: 

i. RELATÓRIO SIMPLES – Documento gerado de forma simples contendo informação de um ou vários 
equipamentos, sistemas ou pontos de medição – exemplo: consumos, temperaturas, alarmes, 
setpoints, entre outros - estes relatórios devem dispor da possibilidade em serem transformados em 
ficheiros do tipo pdf e exportados para formatos standard de folhas de cálculo. 

ii. RELATÓRIO DE CONFIGURAÇÃO – Documento gerado de forma simples com todas as parametrizações e 
configurações do sistema e que permite não apenas documentar a instalação do sistema, bem como, 
em caso de reconfiguração, reprogramar toda a adaptação da aplicação. 

Devem ser fornecidos três manuais da aplicação do sistema: 

i. MANUAL DE ADMINISTRADOR – Documento do fabricante onde constam todas as informações a respeito 
da configuração e parametrização da aplicação bem como de utilização avançada; 

ii. MANUAL DO TÉCNICO DA MANUTENÇÃO – Documento adaptado à realidade da instalação contendo os 
pontos de controlo e de parametrização e monitorização necessários ao desempenho da função; 

iii. MANUAL DA ESCOLA – Documento adaptado à realidade da instalação contendo os pontos de controlo e 
de parametrização e monitorização necessários ao desempenho da função. Este manual deve incluir a 
identificação clara dos equipamentos necessários à utilização de cada espaço. 

O sistema de GTC deve dispor igualmente de capacidade para gerar e exportar automaticamente ficheiros de 
dados conforme o documento da Parque Escolar: P.045-08 - Caracterização de Interface de Exportação do 
Sistema de GTC

17
. 

O acesso ao software do sistema deve efetuar-se através de senha, de modo a impedir que utilizadores não 
autorizados tenham acesso ao programa. 

Os perfis de utilizador devem ser criados de acordo com o documento onde se encontram pormenorizadas 
todas as permissões para cada perfil: P.045.11 – Definição de Perfis de Utilizador do Sistema de GTC

18
. 

Os alarmes devem ser configurados para visualização nas telas gráficas através do computador, bem como 
apresentar um alarme visual no respetivo monitor, caso qualquer parâmetro exceda os limites especificados. 
Esses alarmes podem ser impressos, armazenados ou enviados por correio eletrónico, fax ou mensagem de 
texto. 

                                                                 

16
 Eletricidade, gás, água, energia térmica, entre outros. 

17
 Consultar em www.parque-escolar.pt. 

http://www.parque-escolar.pt/
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Toda a informação disponibilizada pelo sistema de GTC, ao nível do interface com o utilizador, deve ser 
obrigatoriamente disponibilizada em língua portuguesa. 

O sistema horário da escola deve dispor de interligação à GTC exclusivamente para acerto do relógio dos 
controladores. 

De forma a facilitar a supervisão do sistema, pretende-se que no posto de supervisão fiquem instaladas para 
consulta as seguintes pastas em formato pdf: 

i. Telas finais das instalações de AVAC e eletricidade; 

ii. Manuais dos equipamentos dos sistemas (exemplos: atuadores de válvulas, sondas, sensores de 
presença, etc.). 

8.5 MONITORIZAÇÃO PARA GESTÃO DE RECURSOS 

Pretende-se utilizar a GTC para recolher a informação necessária à gestão dos consumos de recursos da escola, 
designadamente, eletricidade, água e gás. Para tal devem integrar-se as leituras de todos os contadores 
principais e criar uma rede de analisadores secundários ou data loggers, que permitam obter os dados de 
consumos necessários à caracterização de todos os espaços ou atividades autonomizáveis, nomeadamente 
aqueles que se apresentam de seguida: 

i. Refeitório; 

ii. Cozinha e cafetaria; 

iii. Instalações desportivas e balneários; e 

iv. Espaços com condições para utilização polivalente e receção de grandes grupos
18

. 

O desenho da rede de analisadores complementares deve permitir, em conjugação com os demais contadores 
e analisadores, a contagem da produção de energia com base em fontes renováveis também esta incluída na 
GTC. 

Sem prejuízo da inclusão de outros espaços ou atividades específicas, que venham a identificar-se como 
pertinentes, a proposta de rede está sujeita a aprovação condicionada, nas fases iniciais do processo, em face 
de análise técnico-económica devidamente justificada. Pelo facto, a solução proposta deve ser acompanhada 
pelos elementos constantes do quadro seguinte. 

& 
: NOTAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO 

► LISTAGENS A ELABORAR Equipamentos monitorizados por cada analisador (informação a colocar na GTC junto do 
analisador). 

Todos os pontos a controlar e monitorizar na instalação. 

Cabos a utilizar na interligação de equipamentos. 

Equipamento de campo a instalar. 

► EQUIPAMENTO A PREVER Controladores DDC devidamente instalados e eletrificados com todas as proteções necessárias 
em quadros elétricos próprios. 

Servidor e posto de supervisão cumprindo os requisitos técnicos descritos no ponto referente 
à Arquitetura do Sistema e todos os programas necessários ao completo funcionamento do 
sistema, nomeadamente folha de cálculo, processador de texto entre outros, devidamente 
licenciados de forma perpétua. 

                                                                 

18
 Ver informação constante da ficha do núcleo do aluno ou do ginásio. 
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8.6 EQUIPAMENTOS E SISTEMAS A CONTROLAR, MONITORIZAR E GERIR 

Para estes sistemas de GTC a instalar nos edifícios escolares, pretende-se estabelecer um critério mínimo 
referente aos equipamentos e sistemas a controlar, monitorizar e gerir através do sistema de GTC, 
apresentado nas tabelas seguintes: 

Tabela XXVI. Lista de pontos das instalações e sistemas de AVAC sujeitos a controlo e monitorização pela GTC 

INSTALAÇÃO GTC 

PONTOS 

NOTAS EA SA ED SD 

► VENTILADOR DE 
EXTRAÇÃO DE AR 

VENTILADOR - COMANDO -- -- -- 1  

VENTILADOR - ESTADO -- -- 1 --  

VENTILADOR -ALARME (TÉRMICO) -- -- 1 --  

ESTADO MANUAL/ DESLIGADO COMUTADOR 

(VENTILADOR EXTRAÇÃO NO QE) 
-- -- 1 --  

► SENSOR DE 
TEMPERATURA 

SALA AULA 1 -- -- --  

► REGISTO CORTA-FOGO 
MOTORIZADO  

ESTADO DE ABERTO/ FECHADO DOS REGISTOS 

CORTA-FOGO 
-- -- 1   

COMANDO     Comando direto da CDI 

► CALDEIRA 

COMANDO  -- -- -- 1 

Interface comunicação 
protocolo aberto 

ALARME -- -- 1 -- 

SENSOR DE TEMPERATURA - IDA 1 -- -- -- 

SENSOR DE TEMPERATURA - RETORNO 1 -- -- -- 

SENSOR DE FLUXO -- -- 1 -- 

AJUSTE DE SETPOINT -- 1 -- -- 

HORAS DE FUNCIONAMENTO - QUEIMADOR -- -- 1 -- 

► CHILLER 

COMANDO  -- -- -- 1 

Interface comunicação 
protocolo aberto 

ALARME -- -- 1 -- 

SENSOR DE TEMPERATURA - IDA 1 -- -- -- 

SENSOR DE TEMPERATURA - RETORNO 1 -- -- -- 

SENSOR DE FLUXO -- -- 1 -- 

► BOMBAS ÁGUA 

COMANDO  -- -- -- 1 
Bombas com velocidade 
variável (Incluir variador na 
bomba) 

ESTADO -- -- 1 --  

ALARME (TÉRMICO) -- -- 1 --  

ESTADO MANUAL/DESLIGADO COMUTADOR 

NO QE 
-- -- 1 --  

► SONDA TEMPERATURA / HUMIDADE EXTERIOR 2 -- -- --  

► VENTILOCONVECTOR 
COMANDO LOCAL COM SENSOR DE 

TEMPERATURA NA SALA E COMUNICAÇÃO COM 

GTC 
-- -- -- -- 

Interface comunicação 
protocolo aberto 

► VRV 
COMANDO LOCAL E COMUNICAÇÃO COM 

SISTEMA DE GTC 
-- -- -- -- 

Interface comunicação 
protocolo aberto 

► DEPÓSITOS ÁGUA 

TEMPERATURA NO DEPÓSITO 1 -- -- --  

VÁLVULA TRÊS VIAS MISTURADORA -- 1 -- --  

INDICAÇÃO DA PRESSÃO -- 1 -- --  

► PERMUTADORES 

TEMP. IDA CIRCUITO PRIMÁRIO 1 -- -- --  

TEMP. RETORNO CIRCUITO PRIMÁRIO 1 -- -- --  

TEMP. IDA CIRCUITO SECUNDÁRIO 1 -- -- --  

TEMP. RETORNO CIRCUITO SECUNDÁRIO 1 -- -- --  

VÁLVULA DE TRÊS VIAS NO CIRCUITO PRIMÁRIO 

(LOOP CONTROLO) 
-- 1 -- --  
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INSTALAÇÃO GTC 

PONTOS 

NOTAS EA SA ED SD 

► UTA / UTAN 

TEMPERATURA NA CONDUTA DE INSUFLAÇÃO 1 -- -- -- 

Interface comunicação 
protocolo aberto 

TEMPERATURA NA CONDUTA DE RETORNO 1 -- -- -- 

SENSOR DE CO2 NA CONDUTA RETORNO 1 -- -- -- 

COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR VENTILADOR 

INSUFLAÇÃO 
-- -- -- 1 

ESTADO CAUDAL DO VENTILADOR 

INSUFLAÇÃO 
-- -- 1 -- 

VENTILADOR - INSUFLAÇÃO (ALARME-
TÉRMICO) 

-- -- 1 -- 

ESTADO MANUAL/DESLIGADO/AUTOMÁTICO 

COMUTADOR VENTILADOR (INSUFLAÇÃO NO 

QE) 
-- -- 1 -- 

COMANDO DE LIGAR/DESLIGAR VENTILADOR 

EXTRAÇÃO 
-- -- -- 1 

ESTADO CAUDAL DO VENTILADOR EXTRAÇÃO -- -- 1 -- 

VENTILADOR - EXTRAÇÃO (ALARME-TÉRMICO) -- -- 1 -- 

ESTADO MANUAL/DESLIGADO/AUTOMÁTICO 

COMUTADOR VENTILADOR (EXTRAÇÃO NO 

QE) 
-- -- 1 -- 

COMANDO DAMPER -- 1 -- -- 

COMANDO REGISTO BY PASS -- 1 -- -- 

VÁLVULA DE DUAS OU TRÊS VIAS DE 

AQUECIMENTO 
-- 1 -- -- 

VÁLVULA DE DUAS OU TRÊS VIAS DE 

AQUECIMENTO 
-- 1 -- -- 

ESTADO FILTROS (POR SECÇÃO DE FILTRAGEM) -- -- 1 -- 

SINAL DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE 

VENTILADOR INSUFLAÇÃO 
-- 1 -- -- 

SINAL DE VARIAÇÃO DE VELOCIDADE 

VENTILADOR EXTRAÇÃO 
-- 1 -- -- 

TEMPERATURA NA CONDUTA DE INSUFLAÇÃO 

APÓS RECUPERAÇÃO 
1 -- -- -- 

CONSUMO DE UNIDADES DE CLIMATIZAÇÃO 

COM POTÊNCIA ELÉTRICA ≥ 12 KW 
-- -- 1 -- 

LEGENDA 
EA . Entrada 
Analógica 

SA . Saída Analógica ED . Entrada Digital SD . Saída Digital 
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Tabela XXVII. Lista de pontos de instalações e sistemas (exceto AVAC) sujeitos a controlo e monitorização pela GTC 

INSTALAÇÃO GTC 
PONTOS 

NOTAS EA SA ED SD 

► SOLAR TÉRMICO 

ESTADO DE FUNCIONAMENTO -- -- 1 -- Interface comunicação 
protocolo aberto ALARME -- -- 1 -- 

CONTADOR ENTALPIA – CIRCUITO PRIMÁRIO E 

AQS 
-- -- 2 --  

TEMPERATURA DA ÁGUA EM CIRCUITOS 

PRIMÁRIOS DE IDA E RETORNO 
-- -- 1 --  

PRESSÃO NO SISTEMA -- -- 1 --  

VÁLVULA DE TRÊS VIAS -- -- 1 --  

DISSIPADOR – ESTADO ON-OFF -- -- 1 --  

► ELETRICIDADE 

INTERRUPTOR GERAL QE - POSIÇÃO -- -- 1 --  

ANALISADOR DE REDE NO QGBT -- -- -- -- Interface comunicação 
protocolo aberto ANALISADOR DE ENERGIA POR BLOCO -- -- -- -- 

ESTADO DOS CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO DE 

CIRCULAÇÃO 
-- -- 1 --  

COMANDO CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO 

CIRCULAÇÃO 
-- -- -- 1  

ESTADO ILUMINAÇÃO CIRCULAÇÕES (SENSOR 

CREPUSCULAR) 
-- -- 1 --  

ESTADO ILUMINAÇÃO EXTERIOR (SENSOR 

CREPUSCULAR) 
-- -- 1 --  

COMANDO CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO 

EXTERIOR (X2) 
-- -- -- 2  

CONTROLADOR PERMANENTE DE ISOLAMENTO 

(CPI) 
-- -- 1 --  

► GRUPO DE INCÊNDIO 

POSIÇÃO DO COMUTADOR M/0/A -- -- 1 --  

SINALIZAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO -- -- 1 --  

SINALIZAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO -- -- 1 --  

ESTADO DE FUNCIONAMENTO -- -- 1 --  

BOMBA JOCKEY – NUMERO DE ARRANQUES -- -- 1 --  

ALARME – NÍVEL COMBUSTÍVEL -- -- 1 --  

ALARME -- -- 1 --  

► GRUPO 
HIDROPRESSOR 

POSIÇÃO DO COMUTADOR M/0/A -- -- 1 --  

SINALIZAÇÃO DE NÍVEL MÍNIMO -- -- 1 --  

SINALIZAÇÃO DE NÍVEL MÁXIMO -- -- 1 --  

ESTADO DE FUNCIONAMENTO -- -- 1 --  

ALARME -- -- 1 --  

► ÁGUA 

CONTADOR GERAL -- -- 1 --  

CONTADOR GERAL DA REDE DE INCÊNDIO -- -- 1 --  

CONTADOR DO PAVILHÃO POLIDESPORTIVO -- -- 1 --  

CONTADOR DA COZINHA -- -- 1 --  

CONTADOR DE REGA -- -- 1 -- Se aplicável 

► GÁS 

CONTADOR GERAL -- -- 1 --  

CONTADOR DA CENTRAL TÉRMICA (CALDEIRAS) 

DOS BALNEÁRIOS 
-- -- 1 --  

CONTADOR DA COZINHA -- -- 1 --  

LEGENDA 
EA . Entrada 
Analógica 

SA . Saída Analógica ED . Entrada Digital SD . Saída Digital 

 

Todos os equipamentos com controlo incorporado devem comunicar com o sistema de GTC através de 
protocolo aberto, minimizando a quantidade de pontos físicos do projeto. 

No projeto deve estar especificado se o comando é efetuado na máquina ou na GTC. 
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GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA . SOLUÇÕES CONDICIONADAS 
: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► REDE DA GESTÃO TÉCNICA 
CENTRALIZADA 

Inclusão de espaços, equipamentos ou atividades específicas que não constem das 
tabelas respetivas. 
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III. 9 CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 

As condições acústicas representam um papel importante na perceção da mensagem falada. A deficiente 
inteligibilidade da comunicação verbal exige ao aluno um esforço suplementar, reduzindo a sua atenção e 
concentração nas aulas e colocando em causa o processo de aprendizagem. 

O Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios determina valores de referência para um conjunto de 
parâmetros ao nível das condições de qualidade acústica mínima nos estabelecimentos escolares e, em 
particular, determina as condições acústicas fundamentais nos espaços de ensino. 

Neste subcapítulo apresentam-se alguns princípios sobre o condicionamento acústico dos diferentes espaços 
da escola, estabelecidos por exigência legal ou por necessidade programática. Toda a informação quantitativa, 
conforme expressa no referido Decreto-Lei e as particularidades em matéria de cálculo, estão definidas no 
documento “Guião para uma boa acústica nas escolas”, datado de julho de 2008. 

CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 9 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro Regulamento geral do ruído (RGR). 

► Decreto-Lei n.º 96/2008, 9 de junho  Regulamento dos requisitos acústicos dos edifícios 
(RRAE). 

► Guião para uma boa acústica nas escolas (J.L.B. Coelho, D.O. Alarcão, 

C.A.A. Fafaiol, PE/CAPS-IST, julho de 2008)
19

 

Guia de boas práticas para boa acústica em escolas. 

9.1 CONDIÇÕES PARA UMA BOA ACÚSTICA 

Os diferentes tipos de espaços numa escola, tendo em conta a sua utilização e ocupação, requerem diferentes 
níveis de qualidade acústica, podendo separar-se em dois grupos genéricos: 

i. Espaços letivos onde são prosseguidas as atividades de aprendizagem principais (exemplo: salas 
de aula, salas polivalentes ou bibliotecas) 

ii. Espaços não letivos (exemplo: áreas do aluno, áreas de circulação ou espaços desportivos); 

Os espaços de aprendizagem destinam-se essencialmente a atividades letivas, onde a inteligibilidade da fala é 
crítica para a obtenção de bons resultados dos alunos. 

Nos restantes espaços, de natureza não letiva, onde ocorre toda a interação social e de convívio e ainda 
processos de aprendizagem informal, são igualmente necessárias condições acústicas adequadas, menos 
exigentes que as anteriores, no entanto críticas quanto à garantia de uma boa comunicação entre os alunos e 
no conforto acústico necessário a um local de trabalho. 

Por seu lado, através da experiência adquirida nas escolas intervencionadas constata-se que os espaços sociais 
e de convívio, devido à simultaneidade de ocupação, devem dispor de um tratamento acústico adequado que 
controle o risco de elevada reverberação, mas sem as exigências dos espaços letivos. 

No que respeita às circulações estabelece-se que durante o período de aulas não existe ocupação destes 
espaços, pelo que se dispensa um tratamento acústico pleno. 

                                                                 

19
 Consultar em www.parque-escolar.pt. 

http://www.parque-escolar.pt/
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9.1.1 FONTES DE RUÍDO 

Devem considerar-se todos os fatores que contribuem para o ruído no interior dos espaços escolares, com 
particular atenção aos que apresentam características intermitentes ou características tonais ou impulsivas. 
Nestes últimos, dado o seu potencial para serem mais perturbadores, deve ser dada particular atenção ao seu 
controlo e minimização. 

As fontes de ruído têm origem tanto no interior como no exterior do recinto escolar, provocando o 
denominado ruído de fundo. Como os espaços letivos são os mais sensíveis à necessidade de controlo do ruído, 
importa conhecer as respetivas fontes de modo a limitar os níveis sonoros do ruído ambiente, 
designadamente: 

i. Ruído exterior ao recinto escolar, como o originado pelos diversos tipos de tráfego e atividades 
económicas - industriais, comerciais e de serviços; 

ii. Ruído de equipamentos do edifício - instalações mecânicas, sistemas de ventilação, transmitido 
por via aérea ou pela própria construção, entre outros; 

iii. Ruído da população escolar; 

iv. Equipamentos e ferramentas usados no espaço de ensino; e 

v. Ruído da chuva nas coberturas e no recinto. 

9.2 CONDICIONAMENTO ACÚSTICO INTERNO 

Os locais da escola onde se estabelecem as maiores exigências ao nível do tratamento acústico são 
indiscutivelmente os espaços letivos. Nesses espaços, um bom nível acústico resulta da relação equilibrada do 
binómio sinal-ruído, de forma a garantir uma comunicação clara e eficiente entre o professor e os alunos e 
mesmo entre estes, impedindo que o ruído interfira no estudo e nas atividades escolares. 

Em seguida apresentam-se de forma sucinta, algumas das principais medidas de condicionamento acústico, 
extraídas do “Guião para uma boa acústica nas escolas”, para os espaços mais críticos da escola. 

A ESPAÇOS LETIVOS 

No condicionamento acústico das salas de aula, com dimensões correntes, onde deve ser prioritário o uso da 
comunicação verbal, podem adotar-se dois tipos de intervenção: 

i. Tornar o teto da sala acusticamente absorvente; ou 

ii. Tornar as paredes da sala acusticamente absorventes, deixando o teto refletor. 

Na maioria das situações, a aplicação de um revestimento absorvente sonoro no teto proporciona a absorção 
necessária para estabelecer um tempo de reverberação adequado. 

B NÚCLEO DO ALUNO 

Nos espaços de média dimensão destinados ao núcleo do aluno conjugam-se as zonas de convívio, da cafetaria 
e do refeitório. Este espaço onde se concentra um elevado número de ocupantes em resultado da sua natureza 
como ponto de encontro da comunidade escolar, tende a ser um local com múltiplas fontes de ruído internas, 
sendo a mais crítica o resultado da conversa simultânea. 

Na realidade, a existência de um deficiente condicionamento acústico nesta área potencia o risco de uma 
elevada reverberação, podendo transformar o núcleo do aluno num local acusticamente desconfortável, onde 
é difícil conversar sem elevar o tom de voz, numa tentativa de aumentar a inteligibilidade. 

Em espaços desta natureza, as soluções de condicionamento acústico, geralmente, passam pela aplicação de 
revestimentos absorventes sonoros em tetos. 
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C ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

Nos espaços de circulação dotados de absorção sonora diminui a tendência das pessoas em falar mais alto, 
para se ouvirem e se entenderem, promovendo assim a redução do ruído global. O tratamento acústico 
diminui igualmente a transmissibilidade do ruído aos espaços letivos e aumenta o isolamento de transmissão 
colateral do ruído entre espaços adjacentes. 

O condicionamento acústico tem como principal objetivo responder às necessidades de absorção determinadas 
pelos seguintes objetivos: 

i. Controlo de ruído potencialmente transmissível aos locais de maior sensibilidade; 

ii. Otimização e complemento do isolamento sonoro entre espaços letivos e circulações; e 

iii. Garantia de conforto acústico, como resultado do controlo do tempo de reverberação. 

As soluções a adotar para condicionamento acústico destes espaços podem ser de dois tipos: 

i. Revestimentos com absorção sonora nas áreas aparentes dos tetos; ou 

ii. Revestimentos macios nos pavimentos, que para além de proporcionarem uma melhoria do 
isolamento sonoro a sons de percussão, concorrem para o controlo da reverberação interna, em 
resultado de promoverem uma eficiente absorção sonora. 

D RECINTOS DE GRANDES DIMENSÕES 

Nos recintos de média a grande dimensão, como ginásios e recintos polidesportivos fechados, importa avaliar o 
controlo do tempo de reverberação interno e a minimização da propagação do ruído originado em 
determinado ponto do recinto, para um outro localizado num extremo oposto. 

As soluções de condicionamento acústico neste tipo de espaços podem exigir revestimentos absorventes 
sonoros nos tetos ou nas faces superiores das paredes ou recorrer a painéis absorventes, suspensos da 
estrutura da cobertura, de forma a maximizar a área de exposição das superfícies absorventes. 
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III. 10 PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (AQS) 

ATRAVÉS DE ENERGIA SOLAR 

O presente subcapítulo tem por objetivo estabelecer alguns dos requisitos de base para a conceção e 
dimensionamento dos sistemas de produção de água quente sanitária (AQS) para o edifício escolar, e que 
considera dois sistemas opcionais, mediante estudo do custo do ciclo de vida, comparativo: 

i. Sistema de produção, captação, transferência e acumulação de energia solar térmica; ou 

ii. Sistema solar que alia duas tecnologias, a bomba de calor e o coletor térmico: sistema termodinâmico. 

O sistema solar térmico é ideal para o aquecimento em dias de sol com temperaturas elevadas, mas torna-se 
ineficaz em dias encobertos, com pouca exposição solar. 

O sistema solar termodinâmico alia duas tecnologias incompletas: a bomba de calor e o coletor térmico. A 
bomba de calor, equipamento bastante eficiente, contribui para a obtenção do calor produzido a partir da sua 
componente renovável, que varia unicamente consoante as oscilações de temperatura do meio ambiente. 

Pretende-se, deste modo, uniformizar critérios de base na elaboração dos projetos com vista à prossecução 
dos objetivos de qualidade, eficiência, sustentabilidade energética e de otimização dos custos de manutenção 
e de exploração das instalações de aproveitamento de energia solar. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE 
SANITÁRIA ATRAVÉS DE ENERGIA SOLAR 10 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de 
agosto 

Diploma que engloba: 

 o Sistema Certificação Energética dos Edifícios (SCE); 

 o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação (REH); e 

 o Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Comércio e Serviços 
(RECS); 

e legislação relacionada 

► NT/2, de 30 de março de 2011 Identificação de Tubagens e Condutas. 

10.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A produção de AQS num edifício escolar deve estar destinada principalmente aos balneários e, nos casos em 
que seja técnica e economicamente justificável, às zonas de cozinha e cafetaria. 

No caso das cozinhas, não se verificando a possibilidade de partilha da instalação de energia solar destinada 
aos balneários, deve ser considerado um sistema independente, constituído por um equipamento a gás de 
produção instantânea ou um termoacumulador. 

Caso exista uma central térmica dedicada à cozinha (caldeira), pode prever-se em alternativa um volume 
reduzido de acumulação que alimente a unidade de tratamento de ar (UTA), desde que esta solução se 
apresente economicamente justificada em projeto. 

No caso das salas de preparação dos laboratórios e das copas das salas de pausa devem prever-se a instalação 
de termoacumuladores elétricos de 30 litros. 

A utilização de caldeiras para aquecimento ou AQS exige que estas disponham de queimadores modulantes 
para potências elevadas e de funcionamento por escalões. 
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10.1.1 PERFIS DE UTILIZAÇÃO 

Os edifícios escolares apresentam, de uma forma geral, perfis de utilização sazonais coincidentes com o 
período escolar: todos os dias úteis de 15 de setembro a 15 de junho, entre as 8h00 e as 18h00 horas (ou 
23h00 no caso do ensino noturno), com interregnos de duas semanas em cada um dos períodos das férias de 
Natal e da Páscoa. 

No que respeita às instalações servidas por AQS, destacam-se os balneários de apoio aos espaços desportivos 
que podem prever um horário de funcionamento alargado, em particular à noite e fins-de-semana, caso a 
escola disponibilize este equipamento à comunidade exterior. 

As cozinhas apresentam, na generalidade, um horário de funcionamento entre as 8h00 e as 15h00, enquanto a 
cafetaria e salas de preparação dos laboratórios apresentam horário de funcionamento mais alargado, entre as 
8h00 e as 18h00, podendo prolongar-se até às 23h00, caso a escola disponha de ensino noturno. 

Para definição e caracterização dos perfis de utilização e consumo de AQS no desempenho do sistema solar de 
uma escola devem ser considerados, entre outros, os seguintes parâmetros: 

i. Número de alunos que utilizam os balneários; 

ii. Número diário de refeições servidas; 

iii. Pontos de consumo; 

iv. Horários de utilização; e 

v. Tipologias particulares de utilização. 

Para o dimensionamento do sistema de produção de AQS durante o período escolar devem ainda considerar-se 
os seguintes consumos de referência a 60 °C: 

i. Balneários: 20 litros por banho; 

ii. Refeições: 3 litros por refeição. 

10.2 SISTEMA SOLAR TÉRMICO 

A análise energética deve conduzir aos seguintes valores de referência de energia fornecida pelo sistema solar 
térmico: 

i. Fração solar – entre 50 a 70 %; 

ii. Rendimento do sistema – mínimo 25 %. 

10.2.1 PARÂMETROS DE DIMENSIONAMENTO 

Em particular, deve atender-se à definição e localização da área de implantação a disponibilizar na cobertura 
para instalação das baterias de coletores, de modo a permitir o máximo aproveitamento da radiação solar 
incidente: 

i. Orientação preferencial ao sul geográfico (não coincidente com o sul magnético); 

ii. Inclinação adequada à sazonalidade de consumo; e 

iii. Minimização dos efeitos de eventuais sombreamentos. 

O desenvolvimento conceptual do sistema projetado deve ter por base os resultados obtidos no programa de 
cálculo SOLTERM (versão à data da elaboração do projeto) do Laboratório Nacional de Energia e Geologia 
(LNEG), e deve ter em consideração os dados climatéricos do local (concelho), contabilização de eventuais 
sombreamentos e obstruções do horizonte adstritos ao local. 
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Deve ainda atender-se à otimização das distâncias entre áreas de captação/ acumulação e consumo, bem como 
ao correto dimensionamento e qualidade dos materiais e equipamentos utilizados, essenciais para garantir a 
segurança e longevidade de toda a instalação, estrutura e baterias de coletores, expostos aos agentes 
climatéricos e em casos extremos, à intempérie. 

O dimensionamento do volume de acumulação e consumo diário deve ter por base o número de turmas que 
utilizam os espaços desportivos, tanto em simultâneo como ao longo dos dias da semana.  

Nos casos em que o sistema solar sirva também a cozinha e a cafetaria, deve-se considerar-se não apenas o 
número de refeições servidas, mas também a simultaneidade de utilização com os balneários. 

Sem prejuízo do cumprimento da regulamentação em vigor, referem-se de seguida alguns dos aspetos relativos 
à instalação a considerar no desenvolvimento do projeto: 

i. A área na cobertura onde sejam instalados os painéis solares térmicos deve ser visitável e de fácil 
acesso, à semelhança de todas as zonas técnicas, e devem ser asseguradas as condições necessárias 
para efetuar a correta manutenção (tomada de eletricidade, ponto de água e de esgoto); 

ii. A estrutura de fixação das baterias de coletores pode ser em alumínio, aço inoxidável
20

 ou outro 
material de elevada resistência à corrosão; deve ser devidamente dimensionada e compatibilizada 
com o projeto de estruturas, com o intuito de se garantir a estabilidade quando exposta as 
solicitações estáticas (peso dos coletores) e dinâmicas (vento); 

iii. A associação de coletores em baterias deve ser prevista em paralelo ou em paralelo de canais (cada 
bateria não deve exceder, neste caso, a quantidade de quatro coletores por bateria); 

iv. O esquema de ligação entre coletores deve ser do tipo “alimentação invertida”, de forma a assegurar 
o equilíbrio hidráulico do circuito, reduzir as perdas térmicas e, por conseguinte, otimizar o 
rendimento global do sistema; 

v. As fileiras de coletores devem ser instaladas com uma ligeira inclinação (aproximadamente 2 mm por 
cada metro de comprimento, no sentido do fluxo), para facilitar a saída de bolsas de ar aquando do 
enchimento do circuito; 

vi. A pressão de trabalho (pressão de enchimento) e a pressão máxima do circuito (pressão de descarga 
da válvula de segurança) devem encontrar-se especificadas em projeto; 

vii. O fluido térmico deve ter uma concentração adequada à temperatura mínima histórica do local, pelo 
que a mistura água-anticongelante deve ser considerada no dimensionamento da tubagem, dos 
equipamentos e dos acessórios que integram o circuito primário; 

viii. O sistema de prevenção da legionella deve permitir que se atinja a temperatura de 70 °C pelo menos 
duas vezes por semana, antes do período previsto de consumo de AQS; 

ix. A rede de AQS dos balneários deve dispor de uma válvula termostática, logo após o sistema de 
produção, ajustada para uma temperatura de 45 ⁰C, mas permitindo que cada ponto de utilização 
tenha mistura; e 

x. A central solar deve encontrar-se ligada ao sistema de GTC, para indicações de estado e alarme. 

                                                                 

20
 Aço inoxidável do tipo X5CrNi18-10/316 (classificação de acordo com EN 10088/AISI). 
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10.2.2 CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS DOS EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E ACESSÓRIOS 

A COLETORES 

A inclinação preconizada deve ter em consideração a sazonalidade do consumo, sendo expectáveis inclinações 
de valor superior à latitude do local (sem prejuízo da otimização do SOLTERM), privilegiando assim o período 
letivo. Devem ser consideradas as seguintes características técnicas dos coletores: 

i. Rendimento ótico com coeficiente de perdas (ensaio) a1 e a2; e 

ii. Modificador do ângulo transversal a 50°, área de abertura
21

, inclinação e azimute. 

B TUBAGEM - CIRCUITO PRIMÁRIO 

A tubagem a utilizar no circuito primário deve ser de cobre fosforoso (Cu ≥ 99,95 % e P = 0,020 a 0,035 %), 
desidratado

22
 com tensão de rotura ≥ 240 N/mm

2
. As soldaduras devem ser realizadas por brasagem forte. 

Devem ser aplicadas juntas dielétricas sempre que exista a união de dois metais com propriedades químicas 
distintas. 

As tubagens devem descarregar o peso próprio e demais solicitações em dispositivos adequados de suporte ou 
ancoragem. Não devem ser consideradas como possíveis suportes, sendo interdito prender um tubo ao outro, 
qualquer que seja o sistema de ligação. 

Em todos os pontos altos do circuito de água devem ser instalados purgadores de ar automáticos (com válvula 
de isolamento) ou manuais. 

Nos locais de cota mais baixa dos circuitos devem ser instaladas válvulas para drenagem completa e respetivas 
tubagens de ligação ao esgoto mais próximo. 

Toda a tubagem, válvulas, bombas e acessórios devem ser isolados. De acordo com legislação em vigor, o 
isolamento deve incluir todos os acessórios, exceto quando estes tiverem de ser acessíveis ao utilizador e 
apenas nas partes móveis específicas, por exemplo, manípulos de válvulas. 

O isolamento deve ser em coquilha de borracha sintética, isenta de CFC e condutividade térmica, espessura, 
diâmetro nominal e comprimento (exterior/ interior) adequados. Todo o isolamento das tubagens instaladas 
no exterior deve ter proteção UV, por revestimento a chapa de alumínio (0,8 mm de espessura para tubagens e 
1 mm para equipamentos e acessórios). 

A utilização de tubagem em cobre apenas pode ser utilizada caso seja termicamente isolada nos termos do 
disposto na Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro. 

C FLUIDO CIRCULANTE NO CIRCUITO PRIMÁRIO 

Caudal específico, considerando as características dos coletores e a densidade da mistura água/ anticongelante 
(a percentagem de anticongelante adequada a considerar deve ser em função da temperatura mínima histórica 
do local). 

O fluido de transferência térmica no circuito primário deve ter elevado calor específico, baixa viscosidade, ser 
quimicamente inerte, não corrosivo e não tóxico. 

De forma a evitar a substituição da mistura água-anticongelante, inicialmente utilizada por água da rede, não 
se aceitam soluções com sistemas de enchimento automático. Deve, contudo, prever-se na central um sistema 
para enchimento manual. 

                                                                 

21
 Anexar certificado Solar Keymark ou outro documento emitido por Organismo de Certificação acreditado. 

22
 Em conformidade com as normas de especificação ASTM B-280/97. 
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D DISTRIBUIÇÃO E ACUMULAÇÃO - DEPÓSITOS ACUMULADORES DE ÁGUAS QUENTES SANITÁRIAS / PERMUTADORES 

Os depósitos acumuladores de águas quentes sanitárias devem localizar-se no interior do edifício e apresentar 
as seguintes características: 

i. Serem do tipo cilíndrico vertical, de elevada relação altura/diâmetro de modo a favorecer a 
estratificação térmica; 

ii. Encontrarem-se preparados para uma pressão máxima de serviço de 8 bar e pressão de ensaio 12 bar; 
e 

iii. Disporem de porta de visita flangeada e suportes de apoio ao solo. 

Devem ser previstos depósitos distintos para ligação em série a painéis e a equipamento de apoio, com 
possibilidade de um assegurar a produção de AQS enquanto o outro é colocado fora de serviço. A acumulação 
de água quente não deve ultrapassar os 60 % do consumo diário expectável. 

Os depósitos e as redes de transporte de fluidos devem ser providos de isolamento, conforme legislação em 
vigor, designadamente por meio de capas que permitam a remoção eficaz no âmbito das operações de 
manutenção preventiva, com sistema de fecho eclair ou semelhante. 

Deve ser instalado um contador volumétrico à entrada da água da rede para registo de consumos. 

Estes equipamentos, no que lhes é aplicável, devem cumprir cumulativamente com o disposto nas Tabelas I.24 
e I.27, da Portaria n.º 349-D/2013, de 2 de dezembro. 

Devem ser especificados os tipos de permutadores de calor a instalar nos depósitos e a respetiva eficácia de 
permuta

23
, os quais devem localizar-se exteriormente aos depósitos de acumulação. 

Deve ser prevista a instalação de bomba circuladora para transferência de carga entre o depósito de apoio e o 
depósito solar, de forma a aumentar o volume de armazenamento de energia captada, particularmente 
importante pelo perfil irregular de consumos existente e, se necessário, deve ser realizado o controlo da 
legionella no depósito solar. 

A produção de água quente para cozinha, desde que técnico-economicamente justificável deve alimentar o 
maior número possível de equipamentos (exemplos: banho-maria e máquina lava-loiça), no sentido de obter 
maior eficácia no aproveitamento do sistema e consequentemente poupança energética. 

E GRUPO DE CIRCULAÇÃO 

A eletrobomba do circuito primário solar deve ser centrífuga do tipo in-line de rotor imerso e em ferro fundido, 
própria para funcionamento a altas temperaturas. 

Devem utilizar-se eletrobombas de classe energética A e cumprir os requisitos de eficiência mínima previstos 
para os sistemas de climatização, conforme legislação em vigor. 

Alerta-se para o facto das eletrobombas do circuito secundário deverem funcionar de forma redundante, 
assegurando a operacionalidade do circuito em caso de falha de uma das bombas, através da entrada em 
funcionamento da outra. 

Sugere-se que as eletrobombas sejam consideradas nos circuitos de retorno, de forma a minimizar o tempo de 
exposição a altas temperaturas e como estratégia para aumentar o ciclo de vida dos equipamentos. 

                                                                 

23
 A opção por um determinado equipamento, o qual apresenta diferentes valores de eficácia de permuta, é decidida perante soluções 

alternativas, as quais são aprovadas condicionalmente em face de análise técnico-económica devidamente justificada. 
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F CONTROLADOR DIFERENCIAL 

Deve assegurar o funcionamento automático da instalação em função do diferencial de temperaturas favorável 
entre a temperatura do ponto mais quente do sistema e a temperatura do acumulador solar, devendo prever, 
no mínimo, as seguintes funções: 

i. Controlo diferencial da temperatura; 

ii. Indicação da temperatura dos painéis solares; 

iii. Indicação da temperatura do acumulador solar e de apoio (zona inferior e superior); 

iv. Proteção anti-legionella; 

v. Proteção antigelo; 

vi. Proteção excesso de temperatura (circulação noturna); 

vii. Ligação à GTC para indicação de estado; 

As condições de projeto devem ser acompanhadas pelo esquema e parâmetros de controlo da instalação. 

G CONTADOR DE ENTALPIA 

Deve prever-se um contador de entalpia na saída do depósito solar de AQS, conforme disposto na Portaria n.º 
87/2007, de 15 de janeiro. 

H DISSIPADOR DE CALOR 

Desde que técnico-economicamente justificável deve prever-se um dissipador de calor dimensionado com base 
na potência nominal do campo de coletores. O ventilador deve apresentar uma classificação mínima EFF2 (IE1, 
de acordo com a norma EN 60034-30:2009), e deve estar localizado a montante da bateria, protegido da 
exposição a temperaturas elevadas. 

I VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA 

As características da válvula devem ser as seguintes: 

i. Regulação de temperatura entre 30 a 65 °C; 

ii. Precisão de 2 °C com pressões de entrada equilibradas; 

iii. Válvula antirretorno incorporada; 

iv. Temperatura máxima admissível à entrada: 110 °C; 

v. Pressão máxima de 14 bar; 

vi. Pressão de trabalho de 0,2 a 5 bar; e 

vii. Proteção antiqueimaduras: no caso de interrupção do abastecimento de água fria, a válvula bloqueia 
imediatamente o fornecimento de água quente (< 2 s). 

A válvula deve encontrar-se conforme as normas EN 1111 e EN 1287, em função da sua aplicação. 

J OUTROS EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS 

Para além dos componentes principais do sistema, acima descritos, devem ser ainda objeto de correta 
especificação os seguintes: 

i. Filtros de água; 

ii. Vasos de expansão (circuito primário solar e circuito de AQS); 
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iii. Termómetros; 

iv. Manómetros; 

v. Válvula de segurança do circuito solar; 

vi. Válvula de segurança do circuito AQS; 

vii. Purgadores de ar; 

viii. Válvula de descarga periódica ou de purga; 

ix. Válvulas de retenção; 

x. Válvulas de seccionamento; e 

xi. Separador de ar. 

Tanto quanto possível todos os equipamentos referidos devem dispor de características físicas adaptadas às 
condições climatéricas, de forma a permitir a sua instalação ao ar livre. Em particular, salientam-se os vasos de 
expansão do sistema que devem ser específicos para instalação no exterior. 

10.3 SISTEMA TERMODINÂMICO 

O sistema solar termodinâmico destina-se à produção de água quente sanitária, com a possibilidade de o fazer 
24h por dia, em função das necessidades dos utilizadores e não em função de condições externas tais como a 
radiação solar ou condições climatéricas. 

10.3.1 PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO 

Através de um fluido refrigerante que percorre um circuito fechado, o fluido entra no evaporador e sofre ação 
do sol, da chuva, do vento, da temperatura ambiente e restantes fatores climáticos. Durante este processo o 
fluido ganha calor de forma mais eficiente do que numa bomba de calor, sendo transferido para um 
permutador para aquecimento da água, através de um pequeno compressor. O fluido arrefece e o circuito 
repete-se. Como o fluido tem uma temperatura de ebulição de aproximadamente -30 °C, o sistema funciona 
mesmo com completa ausência de sol e à noite, disponibilizando água quente a uma temperatura aproximada 
de 60 °C, durante as 24 horas do dia. 

O consumo elétrico do sistema resume-se ao compressor frigorífico que faz circular o fluido, não existindo 
ventiladores auxiliares ao processo evaporativo, nem paragens para descongelação com consumo de energia 
desnecessário, ao contrário das bombas de calor. 

10.3.2 COMPONENTES DO SISTEMA 

A PAINEL TERMODINÂMICO 

Um painel termodinâmico pode ser instalado em planos inclinados entre 10 e 85° com a horizontal, em 
coberturas planas ou inclinadas, paredes, entre outros. 

O painel deve dispor de elevada resistência a ambientes salinos e húmidos e a condições de sobreaquecimento, 
estimando-se a sua vida útil em cerca de 25 anos. 

A eficiência do painel não deve diminuir ao longo do tempo nem perante a sujidade corrente, de forma a evitar 
custos imprevistos ligados às ações de limpeza e manutenção do equipamento. 

B BLOCO TERMODINÂMICO 

O bloco termodinâmico é composto pelos seguintes equipamentos: 
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i. Compressor scroll de baixo consumo, responsável pela circulação do fluido do sistema; 

ii. Permutador de calor de elevada eficiência responsável pela transferência do calor para a água de 
consumo ou para o circuito fechado de aquecimento, e 

iii. Válvula de expansão eletrónica que diminui a temperatura de ebulição do fluído para 
aproximadamente -30 °C, regressando aos painéis termodinâmicos e iniciando-se o ciclo. 

Os termoacumuladores devem dispor de capacidade variável, entre 200 e 450 litros. O condensador deve ser 
exterior ao depósito, não tendo qualquer contacto com a água de consumo. 

Este sistema de permuta e acumulação produz água quente até 55 °C, devendo permitir a ligação simultânea 
de diversos painéis, dependendo das especificações funcionais do projeto. 

C ACUMULADOR 

Podem existir diversas configurações consoante as necessidades do projeto ou condicionantes do local. Um 
acumulador deve ser composto pelos seguintes componentes e possuir as seguintes características: 

i. Depósito em aço inoxidável
24

 com permutador helicoidal em cobre, de alta eficiência; 

ii. Serpentina hidráulica suplementar (se justificável); 

iii. Capacidades standard entre 1000 e 6000 litros; 

iv. Condensadores de dupla parede; 

v. Água quente até 60 °C; 

vi. Até três ciclos diários de reposição da capacidade do sistema. 

 

PRODUÇÃO DE AGUA QUENTE SANITÁRIA . SOLUÇÕES CONDICIONADAS 
: SOLUÇÕES SUJEITAS A APROVAÇÃO EM FASE INICIAL DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A opção pelas soluções a seguir identificadas carece de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

► EFICIÊNCIA DOS 
PERMUTADORES DE CALOR 

A eficácia de permuta deve ser sempre indicada, como fator justificativo da opção 
pelo sistema. 

► PRODUÇÃO DE ÁGUA 
QUENTE PARA COZINHAS 

Quando considerada uma solução eficiente deve a AQS alimentar o maior número 
possível de equipamentos (exemplos: banho-maria e máquina de lavar-loiça). 

Opção pela partilha do sistema de aquecimento utilizado para abastecimento de 
balneários desportivos. 

► DISSIPADOR DE CALOR PARA 
PROTEÇÃO DOS PAINÉIS 

Instalação de dissipador de calor de modo a evitar sobreaquecimento dos painéis 
quando expostos a temperaturas elevadas em períodos longos de paragem do 
sistema. 

 

PRODUÇÃO DE AGUA QUENTE SANITÁRIA . SOLUÇÕES NÃO ACEITES 
: SOLUÇÃO : MOTIVO 

► SISTEMAS DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO RISCO DE SUBSTITUIÇÃO DA 
MISTURA ÁGUA-
ANTICONGELANTE 

 

                                                                 

24
 Aço inoxidável do tipo X5CrNi18-10/316 (classificação de acordo com EN 10088/AISI) 
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III. 11 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR 

COMPRIMIDO 

Nas oficinas de mecânica, dependendo da área de formação, é necessário prever a instalação de uma rede de 
ar comprimido destinada à ligação de diversos equipamentos que operam com este sistema, designadamente 
as máquinas-ferramentas e os elevadores-auto. 

Esta rede deve ser elaborada tendo em atenção a segurança e fiabilidade das instalações em termos de 
exploração e de manutenção e a sua flexibilidade e durabilidade, de forma a responder adequadamente aos 
vários programas de ensino que venham a ser preconizados pela tutela. 

INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE AR COMPRIMIDO 11 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Diretiva 97/23/CE, de 29 de maio  
► TRANSPOSIÇÃO NACIONAL: Decreto -Lei n.º 

211/99, de 14 de junho 

Diretiva dos EQUIPAMENTOS SOB PRESSÃO. 

► Despacho n.º 1859/2003 (2.ª série), de 30 de 
janeiro 

Instrução técnica complementar (ITC) para recipientes sob pressão de ar 
comprimido. 

► Decreto-Lei n.º 90/2010, de 22 de julho Regulamento de instalação, de funcionamento, de reparação e de alteração de 
equipamentos sob pressão (ESP). 

► Norma Internacional ISO 8573-1:2010 Compressed air -- part 1: Contaminants and purity classes. 

11.1 CARACTERÍSTICAS DA REDE 

A rede de ar comprimido abastece os espaços da oficana da mecânica, mecânica auto e respetivo laboratório, e 
oficina da construção civil, designadamente nas quantidades e pontos seguintes: 

i. Quatro pontos de utilização na oficina da mecânica; 

ii. Dois pontos de utilização na oficina da mecânica auto mais um ponto por cada elevador de colunas; 

iii. Quatro pontos de utilização na oficina da construção civil; e 

iv. Dois pontos de utilização no laboratório da mecânica. 

A tubagem deve ficar instalada na periferia daqueles espaços letivos, a uma cota variável entre 2,50 e 3,00 m, 
com descidas pelas paredes para pontos de utilização a 1,50 m do pavimento, onde se posicionam os postos de 
utilização, equipados com válvulas de seccionamento e uma unidade de tratamento de ar com racord para 
ligação rápida. 

O compressor deve ficar colocado em local coberto, dotado de ventilação natural, e separado dos restantes 
espaços, de modo a garantir o nível de conforto acústico adequado aos espaços com os quais confina. 
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11.2 CARACTERÍSTICAS DO COMPRESSOR 

Compressor de ar alternativo, silencioso e isento de água, com uma capacidade aproximada de 250 litros, de 
motor trifásico com proteção térmica, de 5,5 kW de potência aproximada, e com as seguintes características: 

i. Constituído por cilindros de ferro fundido duplos e cabeça de alumínio; 

ii. Pressões de trabalho reguláveis até 10 bar; 

iii. Ventilador de grande fluxo de ar com armadura de proteção e orientação direta para os cilindros; 

iv. Coletor do tubo imerso no fluxo de ar; e 

v. Separador de água e óleo, ligações rápidas e válvulas de esvaziamento e de segurança. 
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III. 12 SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

URBANOS (RSU) 

A correta deposição, encaminhamento, acondicionamento e eliminação dos resíduos para o exterior da escola, 
deve constituir uma preocupação da sua gestão, sendo que, quanto maior a antecedência com que estas 
atividades são ponderadas, maior a eficácia das soluções delineadas. 

A gestão dos resíduos num ambiente de formação como a Escola assume particular importância pois concorre 
para fomentar a sensibilização dos alunos e de toda a comunidade escolar para a importância da segregação e 
valorização dos resíduos com importantes contributos ao nível da educação cívica. 

Neste projeto são estabelecidos os princípios de gestão dos resíduos sólidos urbanos projeto (RSU) tendo como 
objetivo dotar a escola dos respetivos espaços e equipamentos necessários ao seu armazenamento e 
deposição em adequadas condições de salubridade, permitindo a gestão eficaz da recolha e eliminação em fase 
de exploração. 

SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 12 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Decreto-Lei n.º 178/2006, de 05 
de setembro e alterações 
subsequentes 

Regime geral da gestão de resíduos. 

► Decreto-Lei n.º 267/2009, de 29 
de setembro 

Regime da gestão de óleos alimentares usados. 

► Decreto-Lei n.º 6/2009, de 06 de 
janeiro e alterações subsequentes 

Regime de colocação no mercado de pilhas e acumuladores e o regime de recolha, 
tratamento, reciclagem e eliminação dos resíduos de pilhas e acumuladores. 

► Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 
de fevereiro e alterações 
subsequentes 

Regime jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e 
eletrónicos (REEE). 

► Portaria n.º 209/2004, de 03 de 
março 

Lista Europeia de Resíduos (LER) e definição das operações de valorização e de eliminação 
de resíduos. 

► Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 
de julho 

Regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos usados. 

► Regulamentos Municipais ou dos Serviços Municipalizados 

12.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS PRODUZIDOS NA ESCOLA 

Segundo exigências legais é necessário proceder a segregação de diferentes resíduos, tanto para efeitos de 
valorização como para encaminhamento para destinos adequados sempre que esteja interdita a sua deposição 
como Resíduos sólidos urbanos (RSU). 

No âmbito dessa gestão devem ser indicados os circuitos de recolha, os locais de armazenamento e os horários 
preferenciais para tais atividades, em articulação com a recolha das entidades gestoras no município. A área 
desses locais de armazenamento deve ser apurada em face da estimativa de produção diária, da periodicidade 
de recolha e da manobrabilidade dos equipamentos para deposição dos resíduos. 

Em face dos objetivos específicos de cada escola, podem ser indicados outros métodos de valorização de 
resíduos, segundo uma lógica de sustentabilidade de recursos de que pode ser exemplo a compostagem de 
resíduos vegetais do recinto. 

A gestão de resíduos no recinto escolar deve promover a separação das frações valorizáveis e os resíduos 
segregáveis devendo os respetivos recipientes localizados em pontos centrais de maior circulação da escola. 

Na escola são produzidos essencialmente resíduos indiferenciados, como as frações separativas – papel, 
embalagens e vidro – e resíduos orgânicos compostáveis, resultantes da preparação refeições e restos de 
alimentos, podendo estes últimos ser depositados conjuntamente com os resíduos indiferenciados, ao 
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contrário dos restantes resíduos sólidos que estão obrigatoriamente sujeitos a segregação e cuja recolha deve 
ser assegurada por operadores devidamente licenciados para o efeito. 

Existem ainda outros resíduos, produzidos em quantidade reduzida, que pela sua natureza e segundo exigência 
legal, não podem ser depositados em conjunto com os restantes, designadamente: 

i. Lâmpadas; 

ii. Equipamentos elétricos e eletrónicos; 

iii. Tinteiros e toners; 

iv. Pilhas e acumuladores; e 

v. Resíduos resultantes da prestação de cuidados médicos, no posto de primeiros socorros. 

Nas atividades da escola são igualmente produzidos resíduos no estado líquido que não podem ser 
descarregados conjuntamente com as águas residuais domésticas, nomeadamente: 

i. Óleos alimentares; 

ii. Preparações químicas; e 

iii. Líquidos de revelação. 

12.2 ARMAZENAMENTO DE RESÍDUOS 

Ao nível dos compartimentos de armazenamento, a gestão de resíduos exige a disponibilização de diferentes 
tipologias de locais, em função dos resíduos armazenados, designadamente: 

i. Compartimento principal de armazenamento; 

ii. Compartimento de armazenamento de resíduos específicos; 

iii. Compartimento de armazenamento de resíduos da cozinha; e 

iv. Ecopontos exteriores. 

Tanto quanto possível a capacidade total de armazenamento não deve ser superior a 10 m
3
, de forma a não ser 

necessário proceder à sua compartimentação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro. 
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III. 13 PLANO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

O plano da conservação e manutenção é um aspeto a considerar desde o desenvolvimento das fases iniciais de 
projeto, como método para estabelecer um conjunto de orientações e recomendações gerais para a melhor 
utilização do futuro edifício. Ficam assim asseguradas as condições adequadas às operações de gestão do 
edifício e a otimização da durabilidade das soluções construtivas, garantindo a fiabilidade necessária ao 
cumprimento da função projetada durante o ciclo de vida, a par da facilidade e eficiência dos serviços de 
operação, conservação e manutenção com uma redução efetiva dos custos do serviço. 

Além da necessidade de cumprir a legislação vigente em matéria de conservação e manutenção, importa 
observar aspetos fundamentais ao nível das condições ergonómicas e de acessibilidade e respetivas condições 
de segurança, avaliar recursos disponíveis para realização das operações e estimar do custo do ciclo de vida de 
elementos construtivos, sistemas e equipamentos. Este plano incide assim sobre dois vetores essenciais à 
gestão da conservação e manutenção: 

i. O processo de estratégia preventiva sobre a identificação do potencial e natureza dos riscos a que os 
trabalhadores estão expostos durante as operações de manutenção; e 

ii. O controlo dos fatores com implicações sobre o ciclo de vida da construção e das instalações e 
sistemas e o custo respetivo. 

Sem prejuízo do descrito no Manual de Conservação e Manutenção
25

, enumeram-se alguns aspetos a 
considerar fase de desenvolvimento de projeto relativos à conservação, manutenção e exploração das 
instalações, sistemas e equipamentos. 

PLANO DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM FASE DE PROJETO 13 
: DOCUMENTAÇÃO E LEGISLAÇÃO DE REFERÊNCIA 

► Portaria n.º 701 H/2008 de 29 de 
julho 

Instruções para a elaboração de projetos de obras: conteúdo do caderno de encargos 
(programa e projeto de execução) e procedimentos e normas a adotar na elaboração e 
faseamento de projetos de obras públicas. 

13.1 CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 

No âmbito do plano da conservação e manutenção é essencial estabelecer uma metodologia para a eliminação 
dos riscos inerentes a cada atividade e assim procurar eliminar os fatores de risco na origem, tendo presente o 
princípio da segurança que prioriza a proteção coletiva em relação à proteção individual. 

Todos os elementos construídos exclusivamente para permitir a realização das operações de conservação e 
manutenção, como a lista de exemplos não exaustiva a seguir indicada, devem constar das peças escritas e 
desenhadas apresentadas, designadamente nos mapas de quantidades de trabalhos, a saber: 

i. Dispositivos permanentes que devem integrar o edifício com o único objetivo em eliminar os fatores 
de risco; 

ii. Percursos de acesso; 

iii. Dispositivos para fixação de equipamentos de proteção individual; 

iv. Sinalização de segurança; ou 

v. Maciços para apoio de máquinas. 

                                                                 

25
Consultar em www.parque-escolar.pt. 

http://www.parque-escolar.pt/
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13.1.1 SEGURANÇA 

Segundo o princípio da prioridade da proteção coletiva sobre a individual e em todos os locais onde sejam 
identificados riscos, devem, prioritariamente, ser tomadas medidas tendentes à sua minimização através de 
intervenções sobre os elementos construtivos, de forma a dispensar os equipamentos de proteção individual, 
designadamente através das seguintes medidas: 

i. Configuração dos percursos que asseguram a acessibilidade aos sistemas e equipamentos; 

ii. Dimensionamento dos espaços; e 

iii. Desenho das componentes construtivas. 

A incidência sobre medidas desta natureza permite evitar dois dos acidentes mais comuns nos edifícios: as 
quedas em altura e o embate contra obstáculos não assinalados. 

A RISCO DE QUEDA EM ALTURA 

No que respeita ao risco de quedas em altura assinalam-se alguns dispositivos, de uma lista não exaustiva, que 
têm como objetivo a sua eliminação: 

i. Guarda-corpos: 

 Em beirados ou na periferia de coberturas planas; e 

 Em passadiços de acesso a equipamentos localizados em altura; 

ii. Telhas-passadeira junto a cumeeiras, beirados, elementos emergentes e em redor de 
equipamentos em telhados; 

iii. Escadas inclinadas com degraus de dimensão adequada no acesso aos equipamentos e áreas 
técnicas. 

B RISCO DE EMBATE CONTRA OBSTÁCULOS A BAIXA ALTURA 

Em toda a sua extensão os acessos para fins de manutenção não podem apresentar obstáculos abaixo de 2,00 
m do pavimento. Sempre que tal não seja possível deve prever-se a colocação de faixas de sinalização a 
assinalar tais obstáculos, de acordo com as regras de segurança vigentes. 

13.1.2 ACESSIBILIDADE 

Os acessos a todos os ativos devem ser francos, plenos, com a máxima segurança e ao menor custo. No caso 
dos equipamentos instalados acima de tetos falsos - UTA, unidades interiores de climatização, baterias de 
aquecimento e arrefecimento, registos de caudal, registos corta-fogo, portas de visita, válvulas ou caixas de 
derivação – caso não sejam aparentes, devem permitir acessos por alçapão, devidamente localizados, com 
dimensões adequadas e compatibilizados com o desenho do teto. 

No projeto de arquitetura devem constar peças desenhadas com a definição clara do acesso aos 
equipamentos, bem como o traçado dos percursos para fins de manutenção com indicação dos elementos 
necessários à garantia da plena segurança dos utilizadores, dos quais se assinalam os seguintes: 

i. Escadas de acesso; 

ii. Circulações; 

iii. Guarda-corpos; 

iv. Alçapões; 

v. Portas de visita de ductos. 
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A ACESSO A INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS 

A instalação de equipamentos e redes técnicas nas áreas reabilitadas deve dispor de facilidade de acesso e em 
plenas condições de segurança, observando os seguintes princípios: 

i. Permitir a acessibilidade e a circulação em condições ergonómicas plenas, à semelhança de qualquer 
outro local de trabalho; 

ii. Restringir o uso de alçapões apenas para acesso a equipamentos locais, com dimensões adequadas, 
de forma a agilizar todos os trabalhos de manutenção e conservação, evitando-os como acesso a áreas 
técnicas; e 

iii. Não recorrer à desmontagem de elementos de revestimento fixos (ex. tetos falsos ou painéis em 
paredes) para fins de manutenção de equipamentos. 

B ACESSO A JANELAS PARA FINS DE LIMPEZA 

Estabelece-se como regra geral que o acesso à face exterior de janelas para fins de limpeza, quando localizadas 
em altura, deve efetuar-se tanto quanto possível a partir do interior dos compartimentos por meio da abertura 
do vão, de forma a evitar a utilização de dispositivos de proteção coletiva, permanente ou móvel – passadiços 
ou sistemas elevatórios – ou, alternativamente, dispositivos complementares para fixação de equipamentos de 
proteção individual para eliminar o risco de queda em altura. 

Considera-se um vão em altura sempre que o mesmo se encontre posicionado a uma cota do pavimento 
superior a 1,80 metros. Nessa situação, o modo de assegurar as ações de limpeza a partir do interior dos 
compartimentos, dispensando a utilização de equipamentos de proteção individual, exige que os elementos 
fixos da caixilharia observem as seguintes condições: 

i. Encontrar-se na continuidade de caixilhos móveis que permitam o acesso ao exterior em condições de 
segurança; e 

ii. Apresentar uma dimensão da área fixa que permita o alcance de um braço. 

Salienta-se que a acessibilidade a vãos localizados em coberturas, designadamente janelas, claraboias ou 
lanternins deve observar as regras gerais de segurança do acesso a coberturas. Neste âmbito, assinala-se ainda 
que a abertura de vãos localizados em altura para fins de limpeza, e sempre que a geometria dos edifícios 
permita, deve efetuar-se a partir de acessos nas coberturas. 

13.1.3 ERGONOMIA 

Num plano diferente da segurança, assinala-se que os espaços onde se desenvolvam trabalhos de conservação 
e manutenção, a par de todos os acessos, devem conceber-se, tanto quanto possível, em função das 
dimensões do corpo humano numa lógica de conceção ergonómica dos locais e dos postos de trabalho, os 
quais estão diretamente localizados junto aos próprios equipamentos, na maioria das situações, e tendo em 
conta a sua manutibilidade. 

Neste contexto, indicam-se dois exemplos relativos a questões ergonómicas e também de conforto, que 
envolvem a localização, o posicionamento de equipamentos e as condições do espaço de trabalho, conforme 
indicado: 

i. Instalação de equipamentos, de modo fixo, sobre plintos ou maciços, a uma altura em relação ao 
pavimento de cerca de 1,20 m, como forma de evitar o acesso aos dispositivos em zonas muito baixas, 
com a dificuldade inerente à posição do operador, ou elevadas, potenciando o risco de queda em 
altura; 

ii. Localização de quadros elétricos exteriores em compartimento adequado ou local protegido da 
intempérie, dispondo de coberto que proteja igualmente o utilizador aquando da necessidade de 
intervenção, para além da obrigatoriedade de possuírem um IP adequado. 
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13.2 CUSTO DO CICLO DE VIDA 

A decisão sobre a escolha de materiais, sistemas e equipamentos tendo em atenção o custo do ciclo de vida 
(CCV) revela-se como um dos fatores de extrema importância quanto à conceção de um edifício considerando 
a sua sustentabilidade. Importa que a decisão tenha por base um determinado grau de durabilidade, evitando 
soluções de degradação prematura em relação à vida útil expectável, com os consequentes custos de 
investimento associados. 

O plano da conservação e manutenção deve assim espelhar as necessidades técnicas, estabelecendo ações 
preventivas sobre cada ativo e de acordo com critérios e especificações dos fabricantes ou fornecedores, 
visando reduzir a degradação natural, perda de rendimento ou falhas dos sistemas e equipamentos, 
decorrentes de uma utilização normal, ao longo da vida útil do edifício. 

No que respeita aos sistemas construtivos, devem privilegiar-se processos simplificados e adequados às 
características das construções pré-existentes e ao uso, com vista à otimização dos custos de construção e de 
exploração, designadamente materiais comuns ou de fabrico standard, limitando-se a diversidade de 
elementos construtivos e recorrendo-se a soluções o mais homogéneo possível. 

Todos equipamentos e sistemas, a par dos elementos construtivos devem cumprir a solução e função projetada 
e devem ser selecionados, de forma a minimizar o seu CCV para o seguinte período esperado de operação: 

i. Elementos construtivos: 30 anos; e 

ii. Sistemas e equipamentos: 15 anos. 

13.2.1 ANÁLISE TÉCNICO ECONÓMICA DO CUSTO DO CICLO DE VIDA 

A intervenção da conservação e da manutenção não se esgota nas atividades que se realizam após a aquisição 
do ativo, tendo início no momento que é a identificada a sua necessidade funcional e operacional. Este plano 
estabelece o conjunto de ações regulares e programadas de conservação e manutenção para o edifício 
designadamente serviços de inspeção, verificação, registo, ensaios, substituição, reparação, afinação, 
regulação, vistorias, entre outras atividades. 

Encontra-se expressa no Manual de Conservação e Manutenção da Parque Escolar uma metodologia de cálculo 
para ser utilizada no âmbito da análise técnico-económica, com o objetivo de minimizar o custo global do 
investimento durante o respetivo período de vida útil do projeto, a seguir apresentada. 

As ações relacionadas com a análise do custo do ciclo de vida (CCV), na decisão em fase de projeto, para além 
da sua adequação funcional ao meio, devem efetuar-se através da utilização da metodologia e fórmula de 
cálculo a seguir indicadas. 

A ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

CCV = CI + (∑
Cmp + Cmc + Cae + Cau

(1 + a̅)

n=30

n=1

)+ (
CD − VR

(1 + �̅�)𝑛
) 

B SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 

CCV = CI + (∑
Cmp + Cmc + Cae + Cau

(1 + a̅)

n=15

n=1

)+ (
CD − VR

(1 + �̅�)𝑛
) 
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Na fórmula acima identificada cada um dos valores representa o seguinte: 

CI CUSTO INICIAL DO ATIVO Inclui custos de instalação. 

Cmp CUSTOS ANUAIS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

Inclui, entre outros, os seguintes custos: 

 Aquisição de ferramentas especiais; 

 Horas homem de intervenção por especialidade; 

 Consumíveis; 

 Sobresselentes; 

 Meios de elevação; 

 Contratos específicos; e 

 Custos indiretos. 

Cmc CUSTOS ESTIMADOS OU ESPERADOS EM MANUTENÇÃO NÃO PLANEADA 

Cae CUSTOS ANUAIS COM A EXPLORAÇÃO  

Cau CUSTOS ANUAIS COM A UTILIZAÇÃO 
Obtêm-se do normal funcionamento da Escola, conforme definido no 
programa funcional (água, eletricidade, gás, combustíveis, entre outros). 

CD CUSTO DE DESMANTELAMENTO OU DEMOLIÇÃO Inclui a recuperação do local. 

VR VALOR RESIDUAL DO ATIVO 

a TAXA ANUAL MÉDIA EQUIVALENTE DE ATUALIZAÇÃO 

13.2.2 Equipamentos e sistemas sujeitos a estimativa do custo do ciclo de vida 

Alguns sistemas implicam um contrato de manutenção e assistência técnica obrigatório, nomeadamente GTC, 
centrais de intrusão, centrais de deteção de incêndio, entre outros, pelo que se exige a estimativa do custo do 
ciclo de vida em fase de projeto. 

Nas tabelas seguintes apresentam-se os equipamentos e sistemas cuja escolha pode exigir a demonstração do 
custo do ciclo de vida, como método para evitar soluções que comprometam os custos previstos na fase de 
operação. 

Tabela XXVIII. Elementos construtivos com maior potencial para ocorrência de custos não controlados em fase de 
operação 

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS 

GRUPO SISTEMA | ELEMENTO 

► ENVOLVENTE Sistema de impermeabilização de coberturas. 

► VÃOS 
Portas principais e portões de entrada. 

Sistema de lavagem de vidros exteriores, colocados em altura. 

► ÁREAS HÚMIDAS 
Instalações sanitárias 
Balneários 

Torneiras. 

Chuveiros. 

Autoclismos. 

Fluxómetros. 
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Tabela XXIX. Instalações, equipamentos e sistemas com maior potencial para ocorrência de custos não controlados em 
fase de operação 

INSTALAÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

GRUPO EQUIPAMENTOS 

► EQUIPAMENTOS DE AQUECIMENTO, 
VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 

Caldeiras 

Chillers/ Bombas de calor 

UTA 

VRV 

Sistema de ventilação 
da cozinha e da 
cafetaria 

Hotte 

Compensação 

Extração 

► EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS Sistemas e equipamento de bombagem 

► INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

Posto de transformação 

Quadros elétricos 

UPS 

Iluminação exterior 

► INSTALAÇÕES DE GÁS 
Caldeiras 

Rede de abastecimento de gás à cozinha 

► INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE 
ÁGUAS E ESGOTOS 

Rede de abastecimento de água potável 

Caleiras das coberturas 

► SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

Central de deteção de incêndio 

Extintores 

Carretéis 

Diversos equipamentos de campo – botões de alarme 

► SEGURANÇA CONTRA A INTRUSÃO 

Centrais de intrusão 

Detetores de presença 

Diversos equipamentos de campo 

► GTC 

Equipamentos de campo 

Controladores 

Sistema informático 

► ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (AQS) 
Depósitos de AQS 

Painéis solares para aquecimento de águas 

13.3 INFRAESTRUTURAS E RECURSOS AUXILIARES NAS ÁREAS TÉCNICAS 

Em todas as áreas técnicas, onde se processa um elevado número de operações, é essencial garantir a 
existência de recursos próprios para a sua operacionalidade em condições adequadas, designadamente ao 
nível das instalações técnicas disponíveis e respetivos meios auxiliares, para que as operações técnicas de 
inspeção, conservação e manutenção se processem de forma segura e eficiente. Neste contexto salientam-se 
as seguintes necessidades gerais: 

a) Pontos de água e esgoto nos locais adequados; 

b) Tinas para limpeza e lavagem de equipamentos, dado o impedimento em deslocá-los pela escola; 

c) Iluminação adequada, normal e de segurança; 

d) Tomadas monofásicas e trifásicas; 

e) Extintores adequados a cada espaço técnico. 
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IV.EXIGÊNCIAS TÉCNICAS POR ESPAÇO FUNCIONAL 

IDENTIFICAÇÃO DOS DIVERSOS CAMPOS PRESENTES NAS FICHAS INDIVIDUAIS 

A 
[ÁREA INDICADA NAS ESPECIFICAÇÕES 

DE ARQUITETURA] 

ÁREA FUNCIONAL [ÂMBITO DAS ET:IT] 

D E N O M I N A Ç Ã O  D O  E S P A Ç O  

 

ÁREA ÚTIL NN m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

NN ocupantes (descriminado) 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

(confor me conteúdo  té cn ico  presen te  no  subcap ítu lo  I I I .  4 .  “ AV AC” )  

ARREFECIMENTO S / N Eventuais características específicas. 

AQUECIMENTO S / N Eventuais características específicas. 

VENTILAÇÃO S / N Eventuais características específicas. 

QUADRO ELÉTRICO  

Descrição geral do quadro elétrico. 

POTÊNCIA 
PREVISTA 

Valor. Eventuais características específicas. 

CIRCUITOS  Indicação de cada circuito (n indica um número adequado ao equipamento existente) 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ Características da calha. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
TIPO 1 

Tn (referência do tubo no gráfico respetivo) Descrição do tipo de reservas. 

TUBO 
TIPO 2 

Tn+1 (referência do tubo no gráfico respetivo) Descrição do tipo de reservas. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
TIPO 3 

Tn+2 (referência do tubo no gráfico respetivo) Descrição do tipo de reservas. 

TOMADAS 

ENERGIA 
 Quantidade de tomadas de energia para cada utilização (n indica um número não definido) 

SITUAÇÃO ESPECÍFICA  Quantidade de tomadas para utilização ou local específicos. 

DADOS 
 Quantidade de tomadas de dados para cada utilização (n indica um número não definido) 

SITUAÇÃO ESPECÍFICA  Quantidade de tomadas para utilização ou local específicos. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

Nível lumínico em lux, conforme subcapítulo. 

LUMINÁRIAS Descrição conforme subcapítulo “Iluminação interior” 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Descrição conforme subcapítulo “Iluminação interior” 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

Descrição conforme subcapítulo “Iluminação interior” 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Descrição conforme subcapítulo “Iluminação interior” 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

 

AUDIOVISUAIS| INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTO | OUTRAS INFRAESTRUTURAS  
(caso a  caso)  

Localização e descrição conforme subcapítulo respetivo. 
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A 
[ÁREA INDICADA NAS ESPECIFICAÇÕES 

DE ARQUITETURA] 

ÁREA FUNCIONAL [ÂMBITO DAS ET:IT] 

D E N O M I N A Ç Ã O  D O  E S P A Ç O  

 

INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAMENTOS (s íntese)  

EQUIPAMENTO 1 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Identificação da ligação. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA Identificação da ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Identificação da ligação. 

EQUIPAMENTO 2 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Identificação da ligação. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA Identificação da ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Identificação da ligação. 

 



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS POR ESPAÇO FUNCIONAL 

< <   Índice  < <  

129 

A 

ESPAÇOS LETIVOS 
S A L A  D E  A U L A  

ESPAÇOS LETIVOS: Sala de aula 

ÁREA ÚTIL 60 m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

30 alunos + 1 professor 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 

AVAC. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

POTÊNCIA 
PREVISTA 

10 kVA, trifásico 
Dimensionar a potência instalada 
apenas para os equipamentos 
previstos. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica da sala, designadamente, 
circuitos de tomadas, circuito de 
iluminação artificial e de segurança, 
quadro interativo (QI) ou videoprojetor 
(VP) e sistema de AVAC, no caso de ser 
dedicado. 
Deve ser embutido na parede 
adjacente à circulação, atrás da porta 
da sala, com o eixo horizontal a 1,50 m 
do pavimento. 

CIRCUITOS 

 1 para iluminação. 

 3 para tomadas utilizadas pelos alunos – um por parede. 

 1 para tomadas utilizadas pelo professor. 

 1 para tomadas dedicadas à alimentação do quadro 
interativo (QI). 

 1 para alimentação do videoprojetor. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

CALHA DE RODAPÉ 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocada 
a 0,30 m do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 
Instalada em toda a periferia da sala com interligação dos caminhos de cabos na zona da porta. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

T1 
Proveniente do quadro elétrico, a terminar em caixa com tampa no teto, no centro 
geométrico da sala. 

TUBO 
VD 25 

T2 

Na parede dos quadros de escrita, proveniente da calha técnica, até caixa com tampa a 
2,20 m do pavimento, ao centro do quadro de escrita mais próximo da entrada da sala, 
para ligação de aparelho de iluminação. 

T3 
Na parede dos quadros de escrita, atrás do lugar do professor, proveniente da calha 
técnica até caixa com tampa a 0,60 m do pavimento. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

T4 
Proveniente do caminho de cabos de comunicações da circulação adjacente, a terminar 
em caixa com tampa no teto, no centro geométrico da sala. 

T5 

Na parede adjacente à circulação, em duas prumadas provenientes do caminho de cabos 
de comunicações, desde a esteira até à calha de rodapé nas seguintes posições: 

a) Junto ao quadro elétrico; 
b) No lado oposto, ao fundo da sala. 
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A 

ESPAÇOS LETIVOS 
S A L A  D E  A U L A  

ESPAÇOS LETIVOS: Sala de aula 

TOMADAS 

As tomadas e cabos para o QI e VP apenas devem ser instalados onde se confirme a colocação deste equipamento; quando 
tal não se verifique apenas devem ficar instaladas as respetivas caixas de aparelhagem tamponadas, à face da parede. 

ENERGIA 

 3 tomadas simples na parede contígua à dos quadros de escrita, do lado da fachada (junto à mesa 
do professor). 

 2 tomadas duplas por parede (do lado dos alunos). 

 Tomada dupla totalmente embutida, posicionada na vertical a 1,50 m do pavimento, na parede 
dos quadros de escrita [QUADRO INTERATIVO). 

 Tomada simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

DADOS 

 Tomada RJ45 simples, por baixo das tomadas de energia que servem o professor. 

 Tomada RJ45 simples, totalmente embutida, ao lado das tomadas de energia respetivas [QUADRO 
INTERATIVO). 

 Tomada RJ45 simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência, posicionadas preferencialmente na perpendicular à parede dos quadros de escrita. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre entre 1,10 a 1,20 m do 
pavimento, com a seguinte separação: 

a) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede dos quadros de escrita. 
b) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede de fundo. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da sala, 
por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do descrito 

no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INFRAESTRUTURAS PARA AUDIOVISUAIS  

Para efeitos de quantificação das infraestruturas para instalação de VP e QI (suportes, cabos e caixas terminadoras – ver 
subcapítulo subcapítulo 2.6, “INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS”) considerar que um 
terço das salas (aulas, informática e multimédia e artes), deve ser equipado com QI, enquanto os restantes dois terços 
devem ser equipados com VP, prevendo as tubagens para ambos os sistemas. 

QUADRO 
INTERATIVO (QI) 

TUBO 
VD 25 

T6 
Na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de energia da calha técnica até 
duas caixas na vertical. 

T7 
Na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de comunicações da calha 
técnica até caixa ao lado das de energia. 

TUBO 
VD 50 

T8 

Embebido na parede dos quadros de escrita, proveniente do canal de comunicações da 
calha técnica até caixa terminadora (caixa I3), totalmente embutida a 1,50 m do 
pavimento, para cabo VGA. 

VIDEOPROJETOR 
(VP) 

TUBO 
VD 50 
(min.) 

T9 
No teto e embebido na parede dos quadros de escrita, entre o VP e a caixa I3 do QI, 
destinado à instalação de cabo VGA. 
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A 

ESPAÇOS LETIVOS 
S A L A  D E  A U L A  D E  G R A N D E S  G R U P O S  

ESPAÇOS LETIVOS: Sala de grandes grupos 

ÁREA ÚTIL 100 m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

100 ocupantes 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM --- 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA Trifásico, com potência adequada ao espaço e sua utilização. O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica de que o espaço necessita, 
alimentação de equipamento 
específico, circuitos de tomadas e 
alimentações específicas, circuitos de 
iluminação artificial e de emergência, 
videoprojetor (VP) e sistema de AVAC, 
no caso de ser dedicado. 

CIRCUITOS 

 n - para iluminação. 

 1 para videoprojetor (VP). 

 1 para tomadas de uso geral. 

ZONA DO PALCO 
 5 para tomadas 

 1 circuito trifásico 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n - para uso geral. 

 Tomada simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

ZONA DO PALCO 
 4 tomadas duplas (4 circuitos dedicados), para iluminação e colunas de som. 

 Tomada trifásica (16 A). 

DADOS E VOZ 
Tomada RJ45 no teto [VIDEOPROJETOR]. 

ZONA DO PALCO  2 tomadas RJ45 (mínimo). 

TELEVISÃO Tomada TV no palco. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 
Devido às diversas possibilidades de utilização da sala pode existir mais do que um 
nível de iluminação, ficando a sua aprovação condicionada à apresentação de 
justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 

LUMINÁRIAS As adequadas ao espaço em questão, atendendo aos custos de exploração (W/m
2
) e de manutenção. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Quadro próprio para os comandos, no mínimo com a seguinte separação: 
a) Um comando para a iluminação entre o VP e o palco. 
b) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede de fundo. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 
descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos. 

Consultar obrigatoriamente o documento “Caderno Técnico PROCIV16 – Guia para a Aplicação do 
Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio aos Projetos de Estabelecimentos Escolares”, ver em 
www.prociv.pt 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INFRAESTRUTURAS PARA AUDIOVISUAIS  

VIDEOPROJETOR 
(VP) 

TUBO VD 50 
(min.) 

Localizado no teto e embebido na parede do palco, entre o VP e a calha de rodapé, 
destinado à instalação de cabo VGA com terminais moldados. 

 

http://www.prociv.pt/
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ESPAÇOS LETIVOS 
S A L A S  D E  I N F O R M Á T I C A  E  M U L T I M É D I A  

ESPAÇOS LETIVOS: Salas de informática e multimédia 

ÁREA ÚTIL 60 m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

15 postos de trabalho 
(14 computadores + 1 do professor + 1 

quadro interativo (QI) ou 
videoprojetor (VP)). 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 
AVAC. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

POTÊNCIA PREVISTA 10 kVA, trifásico 
Dimensionar a potência instalada apenas 
para os equipamentos previstos. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica da sala, designadamente, 
circuitos de tomadas, circuito de 
iluminação artificial e de segurança, 
quadro interativo (QI) ou 
videoprojetor (VP) e sistema de AVAC 
no caso de ser dedicado. 
Deve ser embutido na parede 
adjacente à circulação, atrás da porta 
da sala, com o eixo horizontal a 1,50 m 
do pavimento. 

CIRCUITOS 

 1 para iluminação. 

 5 para tomadas utilizadas pelos alunos (máximo de 6 
tomadas por circuito). 

 1 para tomadas utilizadas pelo professor. 

 1 para tomadas dedicadas à alimentação do quadro 
interativo (QI). 

 1 para alimentação do videoprojetor (VP). 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

CALHA DE RODAPÉ 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocada 
a 0,30 m do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 
Instalada em toda a periferia da sala com interligação dos caminhos de cabos na zona da porta. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

T1 
Proveniente do quadro elétrico, a terminar em caixa com tampa no teto, no centro 
geométrico da sala. 

TUBO 
VD 25 

T2 

Na parede dos quadros de escrita, proveniente da calha técnica, até caixa com tampa a 
2,20 m do pavimento, ao centro do quadro de escrita mais próximo da entrada da sala, 
para ligação de aparelho de iluminação. 

T3 
Na parede dos quadros de escrita, atrás do lugar do professor, proveniente da calha 
técnica até caixa com tampa a 0,60 m do pavimento. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

T4 
Proveniente do caminho de cabos de comunicações da circulação adjacente, a terminar 
em caixa com tampa no teto, no centro geométrico da sala. 

T5 

Na parede adjacente à circulação, em duas prumadas provenientes do caminho de 
cabos de comunicações, desde a esteira até à calha de rodapé nas seguintes posições: 

a) Junto ao quadro elétrico; 
b) No lado oposto, ao fundo da sala. 
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ESPAÇOS LETIVOS 
S A L A S  D E  I N F O R M Á T I C A  E  M U L T I M É D I A  

ESPAÇOS LETIVOS: Salas de informática e multimédia 

TOMADAS 

ENERGIA 

 3 tomadas simples na parede contígua à dos quadros de escrita, do lado da fachada (junto à mesa 
do professor). 

 Tomada dupla por posto de trabalho (do lado dos alunos). 

 Tomada dupla totalmente embutida, posicionada na vertical a 1,50 m do pavimento, na parede 
dos quadros de escrita [QUADRO INTERATIVO). 

 Tomada simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

DADOS 

 Tomada RJ45 simples, por baixo das tomadas de energia que servem o professor. 

 Tomada RJ45 simples por posto de trabalho (do lado dos alunos). 

 Tomada RJ45 simples, totalmente embutida, ao lado das tomadas de energia respetivas [QUADRO 
INTERATIVO). 

 Tomada RJ45 simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

As tomadas e cabos para o QI e VP apenas devem ser instalados onde se confirme a colocação deste equipamento; quando 
tal não se verifique apenas devem ficar instaladas as respetivas caixas de aparelhagem tamponadas, à face da parede. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

300 lux. 
No cálculo luminotécnico deve considerar-se o nível de iluminação de 500 lux, 
recorrendo a lâmpadas de 49 W. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência, posicionadas preferencialmente na perpendicular à parede do quadro do professor. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre entre 1,10 a 1,20 m do 
pavimento, com a seguinte separação: 

a) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede dos quadros de escrita. 
b) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede de fundo. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INFRAESTRUTURAS PARA AUDIOVISUAIS  

Para efeitos de quantificação das infraestruturas para instalação de VP e QI (suportes, cabos e caixas terminadoras – ver 
subcapítulo 2.6, “INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS”) considerar que um terço das 
salas (aulas, informática e multimédia e artes), deve ser equipado com QI, enquanto os restantes dois terços devem ser 
equipados com VP, prevendo as tubagens para ambos os sistemas. 

QUADRO 
INTERATIVO (QI) 

TUBO 
VD 25 

T6 
Na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de energia da calha técnica até 
duas caixas na vertical. 

T7 
Na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de comunicações da calha 
técnica até caixa ao lado das de energia. 

TUBO 
VD 50 

T8 
Na parede dos quadros de escrita, proveniente do canal de comunicações da calha 
técnica até caixa terminadora (caixa I3), para cabo VGA. 

VIDEOPROJETOR 
(VP) 

TUBO 
VD 50 
(min.) 

T9 
No teto e embebido na parede dos quadros de escrita, entre o VP e a caixa I3 do QI, 
destinado à instalação de cabo VGA. 
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OFICINA DE INFORMÁTICA  

ESPAÇOS LETIVOS: Oficina de informática 

ÁREA ÚTIL 80 m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

15 postos de trabalho 
(14 computadores + 1 do professor + 1 

quadro interativo (QI) ou 
videoprojetor (VP)). 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 
AVAC. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

POTÊNCIA PREVISTA 10 kVA, trifásico 
Dimensionar a potência instalada 
apenas para os equipamentos 
previstos. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica da oficina, designadamente, 
circuitos de tomadas, circuito de 
iluminação artificial e de segurança, 
quadro interativo (QI) ou 
videoprojetor (VP) e sistema de AVAC 
no caso de ser dedicado. 
Deve ser embutido na parede 
adjacente à circulação, atrás da porta 
da sala, com o eixo horizontal a 1,50 m 
do pavimento. 

CIRCUITOS 

 1 para Iluminação. 

 5 para tomadas utilizadas pelos alunos (máximo de 6 
tomadas por circuito). 

 1 para tomadas utilizadas pelo professor. 

 1 para tomadas dedicadas à alimentação do quadro 
interativo (QI). 

 1 para alimentação do videoprojetor (VP). 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

CALHA DE RODAPÉ 
(ÁREA DE ALUNOS E 

ÁREA OFICINAL) 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocada 
a 0,30 m do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 
Instalada em toda a periferia da sala com interligação dos caminhos de cabos na zona da porta. 

CAMINHO DE 
CABOS SUSPENSO 

(ÁREA OFICINAL) 

Instalação de “malha” de caminhos de cabos suspensa (para energia e comunicações), em esteira 
metálica, a uma altura adequada, destinada à instalação da cablagem para alimentação dos vários 
equipamentos afastados das paredes laterais da sala. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

ÁREA DE 
ALUNOS 

TUBO 
VD 32  

T1 
Proveniente do quadro elétrico, a terminar em caixa com tampa no teto, 
no centro geométrico da sala. 

ÁREA 
OFICINAL 

TUBO 
VD 25  

T2 

Na parede dos quadros de escrita, proveniente da calha técnica, até caixa 
com tampa a 2,20 m do pavimento, ao centro do quadro de escrita mais 
próximo da entrada da sala, para ligação de aparelho de iluminação. 

T3 
Na parede dos quadros de escrita, atrás do lugar do professor, proveniente 
da calha técnica até caixa com tampa a 0,60 m do pavimento. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

ÁREA DE 
ALUNOS 

TUBO 
VD 32 

T4 

Proveniente do caminho de cabos de comunicações da circulação 
adjacente, a terminar em caixa com tampa no teto, no centro geométrico 
da sala. 

T5 

Na parede adjacente à circulação, em duas prumadas provenientes do 
caminho de cabos de comunicações, desde a esteira até à calha de rodapé 
nas seguintes posições: 

a) Junto ao quadro elétrico; 
b) No lado oposto, ao fundo da sala. 



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS POR ESPAÇO FUNCIONAL 

< <   Índice  < <  

135 

A 
ESPAÇOS LETIVOS 

OFICINA DE INFORMÁTICA  

ESPAÇOS LETIVOS: Oficina de informática 

TOMADAS 

ENERGIA 
ÁREA DE ALUNOS 

 Tomada dupla por posto de trabalho (do lado dos alunos) 

 3 tomadas simples na parede contígua à dos quadros de escrita, do lado da 
fachada (junto à mesa do professor). 

ÁREA OFICINAL  Tomada dupla por parede (do lado dos alunos). 

DADOS ÁREA DE ALUNOS 

 Tomada RJ45 simples por posto de trabalho. 

 Tomada RJ45 simples, por baixo das tomadas de energia que servem o 
professor. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

300 lux. 
No cálculo luminotécnico deve considerar-se o nível de iluminação de 500 lux, 
recorrendo a lâmpadas de 49 W. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência, posicionadas preferencialmente na perpendicular à parede do quadro do professor. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

ÁREA DE ALUNOS 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre 
entre 1,10 a 1,20 m do pavimento, com a seguinte separação: 

a) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede dos quadros de 
escrita. 

b) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede de fundo. 

ÁREA OFICINAL Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INFRAESTRUTURAS PARA AUDIOVISUAIS  

Para efeitos de quantificação das infraestruturas para instalação de VP e QI (suportes, cabos e caixas terminadoras – ver 
subcapítulo 2.6, “INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS”) considerar que um terço das 
salas (aulas, informática e multimédia e artes), deve ser equipado com QI, enquanto os restantes dois terços devem ser 
equipados com VP, prevendo as tubagens para ambos os sistemas. 

QUADRO 
INTERATIVO (QI) 

TUBO 
VD 25 

T6 
Na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de energia da calha técnica até 
duas caixas na vertical. 

T7 
Embebido na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de comunicações da 
calha técnica até caixa embutida ao lado das caixas de energia; 

TUBO 
VD 50 

T8 
Na parede dos quadros de escrita, proveniente do canal de comunicações da calha 
técnica até caixa terminadora (caixa I3), para cabo VGA. 

VIDEOPROJETOR 
(VP) 

TUBO 
VD 50 
(min.) 

T9 
No teto e embebido na parede dos quadros de escrita, entre o VP e a caixa I3 do QI, 
destinado à instalação de cabo VGA. 
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S A L A  D E  C I Ê N C I A S  |  L A B O R A T Ó R I O  

ESPAÇOS LETIVOS: Sala de ciências | Laboratório 

ÁREA ÚTIL 80 m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

30 alunos + 1 professor 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 

AVAC. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 
10 kVA, 
trifásico 

Dimensionar a potência instalada apenas para 
os equipamentos previstos. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica do laboratório, 
designadamente, circuitos de 
tomadas, circuito de iluminação 
artificial e de segurança, videoprojetor 
(VP) e sistema de AVAC no caso de ser 
dedicado. 
Deve ser embutido na parede 
adjacente à circulação, atrás da porta 
da sala, com o eixo horizontal a 1,50 m 
do pavimento. 

CIRCUITOS 

 n – para alimentação das bancadas laterais (fornecidas 
com tomadas de energia). 

 n – para usos gerais. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas utilizadas pelo professor. 

 1 para alimentação do videoprojetor (VP). 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

Solução de acordo com o layout do espaço. 
Tomadas de energia e dados e respetivas cablagens não devem estar incorporados no mobiliário das bancadas. 

CALHA DE RODAPÉ 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, 
compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

PAREDES SEM BANCADA Colocada a 0,30 m do pavimento, medido ao eixo da calha. 

PAREDES COM BANCADA SEM 
ALÇADO MURAL 

Colocada a 0,60 m do pavimento, medido ao eixo da calha, na galeria 
técnica da bancada para ligação aos blocos elétricos incorporados no 
tampo da mesma. 

PAREDES COM BANCADA 
COM ALÇADO MURAL 

Ligação da calha de rodapé através de troço vertical até à calha 
incorporada no alçado mural da bancada (sem calha atrás da bancada). 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 
TUBO VD 32 

Proveniente do quadro elétrico, a terminar em caixa com tampa no teto, no centro 
geométrico da sala. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 
TUBO VD 32 

Proveniente do caminho de cabos de comunicações da circulação adjacente, a terminar 
em caixa com tampa no teto, no centro geométrico da sala. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 3 tomadas simples na bancada junto à mesa do professor – em alçado mural ou bloco elétrico. 

 4 tomadas duplas por bancada lateral (para alunos) – em alçado mural ou bloco elétrico. 

 Tomada dupla na parede de fundo para uso geral. 

 Tomada simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

DADOS 

 Tomada RJ45 simples, por baixo das tomadas de energia que servem o professor – em alçado 
mural ou bloco elétrico. 

 Tomada RJ45 simples por bancada lateral (para alunos) – em alçado mural ou bloco elétrico. 

 Tomada RJ45 simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 
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S A L A  D E  C I Ê N C I A S  |  L A B O R A T Ó R I O  

ESPAÇOS LETIVOS: Sala de ciências | Laboratório 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência, posicionadas preferencialmente na perpendicular à parede do quadro do professor. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre entre 1,10 a 1,20 m do 
pavimento, com a seguinte separação: 

a) Um comando para a fiada entre o VP e a parede dos quadros de escrita. 
b) Um comando para as fiadas entre o VP e a parede de fundo. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 
Extintor – por cada par de laboratórios e respetiva sala de preparação. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INFRAESTRUTURAS PARA AUDIOVISUAIS  

Considerar as infraestruturas para instalação de VP (suportes, cabos e caixas terminadoras) de acordo com o descrito no 

ponto 2.6 INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS. 

VIDEOPROJETOR 
(VP) 

TUBO VD 50 
(min.) 

Localizado no teto e embebido na parede dos quadros de escrita, entre o VP e a calha de 
rodapé, destinado à instalação de cabo VGA com terminais moldados. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

As tubagens que abastecem as bancadas laterais devem ficar aparentes, localizadas na galeria técnica da bancada. 

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

 Cubas de lavagem. 

 Cuba com escorredouro. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

 Todas as cubas de lavagem. 

 Ralo de pavimento. 
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SALA DE APOIO E DE PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO  

ESPAÇOS LETIVOS: Sala de apoio e de preparação do laboratório 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- O mesmo que um dos laboratórios contíguo. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

EXAUSTÃO 

CONDUTA 
(Ø 250 mm) 

Para hotte (com características adequadas à função), diretamente para a cobertura. 

CONDUTA 
(Ø 125 mm) 

i. Para armário de reagentes (com características adequadas à função), diretamente 
para a cobertura. 

ii. Para armário de produtos inflamáveis (características adequadas à função), 
diretamente para a cobertura. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA  
10 kVA, trifásico 
(mínimo) 

Dimensionar a potência instalada apenas 
para os equipamentos previstos. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica da sala, designadamente, 
circuitos de tomadas, circuito de 
iluminação artificial e de segurança e 
sistema de AVAC no caso de ser 
dedicado. 
Deve ser embutido na parede contígua 
à entrada, com o seu eixo horizontal a 
1,50 m do pavimento. 

CIRCUITOS 

 n – um por equipamento específico (hotte, ventiladores 
dos armários e termoacumulador). 

 1 para iluminação. 

 2 para tomadas de uso geral. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA PERIFÉRICA 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, 
compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

PAREDES SEM 
BANCADA 

Colocada a 0,30 m do pavimento, medido ao eixo da calha. 

PAREDES COM 
BANCADA 

Colocada a 0,60 m do pavimento, medido ao eixo da calha, na galeria técnica da 
bancada para ligação aos blocos elétricos incorporados no tampo da bancada. 

Solução de acordo com o layout do espaço. 
As tomadas de energia e dados e respetivas cablagens não devem estar incorporadas no mobiliário 
das bancadas. 

TOMADAS 

ENERGIA 
n – uma por equipamento específico (termoacumulador). 
Tomada dupla por parede - mínimo (a distribuir de acordo com o layout do espaço). 

DADOS Tomada RJ45 simples. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência, posicionadas preferencialmente na perpendicular ao lado maior da sala. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre. Caso a sala de 
preparação sirva dois laboratórios (duas portas), deve prever-se comutação de escada em cada 
entrada do laboratório e na porta de acesso à circulação. 
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A 
ESPAÇOS LETIVOS 

SALA DE APOIO E DE PREPARAÇÃO DO LABORATÓRIO  

ESPAÇOS LETIVOS: Sala de apoio e de preparação do laboratório 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 
Extintor – por cada par de laboratórios e respetiva sala de preparação. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

As tubagens que abastecem as bancadas laterais devem ficar aparentes e localizadas na galeria técnica da bancada. 

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

FRIA 
Lava-olhos. 
Termoacumulador. 

FRIA + QUENTE Cuba com escorredouro. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Lava-olhos. 
Cuba com escorredouro. 
Termoacumulador (para descarga de válvula de segurança). 
Ralo de pavimento. 

INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAMENTOS (s íntese)  

TERMOACUMULADOR 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
Circuito dedicado. 
Tomada de energia. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA Ponto para ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Ponto para ligação na parede.  

HOTTE 
ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Circuito dedicado. 

EXAUSTÃO Conduta direta à cobertura com diâmetro de 250 mm. 

ARMÁRIOS PARA 
REAGENTES 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Circuito dedicado ao ventilador. 

EXAUSTÃO Conduta direta à cobertura com diâmetro de 125 mm. 

ARMÁRIO PARA 
INFLAMÁVEIS 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA Circuito dedicado ao ventilador. 

EXAUSTÃO Conduta direta à cobertura com diâmetro de 125 mm. 

LAVA-OLHOS 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA Ponto para ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Ponto de ligação na parede.  
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A 
ESPAÇOS LETIVOS 

S A L A S  D E  A R T E S  ( t i p o s  I  e  I I )  |  S A L A  D E  A P O I O  E  D E  
P R E P A R A Ç Ã O   

ESPAÇOS LETIVOS: Salas de artes (tipos I e II) | Sala de apoio e de preparação 

ÁREA ÚTIL 

TIPO 1: 
TIPO 2: 100 

m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

30 alunos + 1 professor 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO 
--- SALA DE ARTES 

Dependente dos cálculos que resultem das condições 

enunciadas no subcapítulo III. 4- AVAC 

NÃO SALA DE APOIO  

AQUECIMENTO 
SIM SALA DE ARTES  

NÃO SALA DE APOIO  

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

POTÊNCIA PREVISTA 
10 kVA, 
trifásico 

Dimensionar a potência instalada apenas para 
os equipamentos previstos. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica da sala, designadamente, 
circuitos de tomadas, circuito de 
iluminação artificial e de segurança, 
quadro interativo (QI) ou 
videoprojetor (VP) e sistema de AVAC 
no caso de ser dedicado. 
Deve ser embutido na parede 
adjacente à circulação, atrás da porta 
da sala, com o eixo horizontal a 1,50 m 
do pavimento. 

CIRCUITOS 

SALAS DE 
ARTES 

 1 para iluminação. 

 2 para tomadas utilizadas pelos alunos – um 
circuito por parede. 

 1 para tomadas utilizadas pelo professor. 

 1 para tomadas dedicadas à alimentação do 
quadro interativo (QI). 

 1 para alimentação do videoprojetor (VP). 

 1 para mufla (caso exista). 

SALA DE 
APOIO 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas de uso geral, por bancada. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

Dimens ionado para a  h ipótese de poderem ser ut i l izados  30 computadores  

CALHA DE RODAPÉ 
(SALA DE ARTES E S. 

PREPARAÇÃO) 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocada 
a 0,30 m do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 
Instalada em toda a periferia da sala com interligação dos caminhos de cabos na zona da porta. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO VD 32 
(SALAS DE 
ARTES) 

T1 
Proveniente do quadro elétrico, a terminar em caixa com tampa no teto, no 
centro geométrico da sala. 

TUBO VD 25 
(SALA DE 
ARTES) 

T2 

Na parede dos quadros de escrita, proveniente da calha técnica, até caixa com 
tampa a 2,20 m do pavimento, ao centro do quadro de escrita mais próximo da 
entrada da sala, para ligação de aparelho de iluminação. 

T3 
Na parede dos quadros de escrita, atrás do lugar do professor, proveniente da 
calha técnica até caixa com tampa a 0,60 m do pavimento. 
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A 
ESPAÇOS LETIVOS 

S A L A S  D E  A R T E S  ( t i p o s  I  e  I I )  |  S A L A  D E  A P O I O  E  D E  
P R E P A R A Ç Ã O   

ESPAÇOS LETIVOS: Salas de artes (tipos I e II) | Sala de apoio e de preparação 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO VD 32 
(SALA DE 
ARTES) 

T4 
Proveniente do caminho de cabos de comunicações da circulação adjacente, a 
terminar em caixa com tampa no teto, no centro geométrico da sala. 

T5 

Na parede adjacente à circulação, em duas prumadas provenientes do caminho 
de cabos de comunicações, desde a esteira até à calha de rodapé nas seguintes 
posições: 

a) Junto ao quadro elétrico; 
b) No lado oposto, ao fundo da sala. 

TOMADAS 

As tomadas e cabos para o QI e VP apenas devem ser instalados onde se confirme a colocação deste equipamento; quando 
tal não se verifique apenas devem ficar instaladas as respetivas caixas de aparelhagem tamponadas, à face da parede. 

ENERGIA 

SALA DE 
ARTES 

 3 tomadas simples na parede contígua à dos quadros de escrita, do lado da fachada 
(junto à mesa do professor). 

 2 tomadas duplas por parede (do lado dos alunos). 

 2 tomadas duplas em calha por cima da bancada encostada à parede. 

 Alimentação trifásica e alimentação ao ventilador (potência até 14 kW) [LIGAÇÃO DE 
MUFLA (CASO EXISTA)]. 

 Tomada dupla totalmente embutida, posicionada na vertical a 1,50 m do pavimento, 
na parede dos quadros de escrita [QUADRO INTERATIVO). 

 Tomada simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

SALA DE 
APOIO 

 n – uma por equipamento específico. 

 Tomada dupla por bancada. 

DADOS 

SALA DE 
ARTES 

 Tomada RJ45 simples, por baixo das tomadas de energia que servem o professor. 

 2 tomadas RJ45 simples, em calha, por cima da bancada encostada à parede. 

 Tomada RJ45 simples, totalmente embutida, ao lado das tomadas de energia 
respetivas [QUADRO INTERATIVO). 

 Tomada RJ45 simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

SALA DE 
APOIO 

 Tomada RJ45 simples por bancada. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência, posicionadas preferencialmente na perpendicular à parede do quadro de escrita. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

SALA DE 
ARTES 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre entre 
1,10 a 1,20 m do pavimento, com a seguinte separação: 

a) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede dos quadros de escrita; 
b) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede de fundo. 

SALA DE 
APOIO 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre. Caso 
este espaço sirva duas salas de artes (duas portas), deve prever-se comutação de escada 
em cada entrada da sala e na porta de acesso à circulação. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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A 
ESPAÇOS LETIVOS 

S A L A S  D E  A R T E S  ( t i p o s  I  e  I I )  |  S A L A  D E  A P O I O  E  D E  
P R E P A R A Ç Ã O   

ESPAÇOS LETIVOS: Salas de artes (tipos I e II) | Sala de apoio e de preparação 

INFRAESTRUTURAS PARA AUDIOVISUAIS  

Para efeitos de quantificação das infraestruturas para instalação de VP e QI (suportes, cabos e caixas terminadoras – ver 
subcapítulo 2.6, “INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS”) considerar que um terço das 
salas (aulas, informática e multimédia e artes), deve ser equipado com QI, enquanto os restantes dois terços devem ser 
equipados com VP, prevendo as tubagens para ambos os sistemas. 

QUADRO 
INTERATIVO (QI) 
(SALA DE ARTES) 

TUBO 
VD 25 

T6 
Na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de energia da calha técnica até 
duas caixas na vertical. 

T7 
Na parede dos quadros de escrita proveniente do canal de comunicações da calha 
técnica até caixa ao lado das de energia. 

TUBO 
VD 50 

T8 

Embebido na parede dos quadros de escrita, proveniente do canal de comunicações da 
calha técnica até caixa terminadora (caixa I3), totalmente embutida a 1,50 m do 
pavimento, para cabo VGA. 

VIDEOPROJETOR 
(VP) (SALA DE 

ARTES) 

TUBO 
VD 50 
(min.) 

T9 
No teto e embebido na parede dos quadros de escrita, entre o VP e a caixa I3 do QI, 
destinado à instalação de cabo VGA. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

Cuba de lavagem. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Cuba de lavagem. 

Ralo de pavimento. 
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A 
ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS 

OFICINAS (mecânica +  mecânica auto  |  e let r ic idade e  e le t rónica |  
const rução c iv i l )  +  espaço da soldadura +  câmara escura  

ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS: Oficinas (mecânica + mecânica auto | eletricidade e eletrónica | construção civil) + espaço da soldadura 
+ câmara escura 

NOTAS 

A organização funcional do espaço e o respetivo layout de implantação de equipamentos deve ser 
determinado pela solução presente no projeto geral de arquitetura. 
As exigências gerais relativas às instalações técnicas são meramente indicativas, necessitando de 
ajustamento face à solução desenvolvida para os espaços em causa. 

 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO NÃO Excetuam-se casos pontuais sujeitos à indicação específica em Programa preliminar. 

AQUECIMENTO SIM Preferencialmente. Depende do tipo e localização do espaço a estudar caso a caso. 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

EXAUSTÃO 

OFICINA DA MECÂNICA AUTO Gases de escape dos automóveis. 

ESPAÇO DA SOLDADURA 
Gases resultantes dos diversos processos de soldadura (MIG-MAG, TIG, 
por pontos, entre outros). 

CÂMARA ESCURA [oficina de 
eletricidade e eletrónica] 

Gases de produção de placas de circuitos impressos. 

Pode ser disponibilizado sistema móvel munido de filtros sem necessidade de ligação ao exterior – 
solução aprovada condicionalmente em face de análise técnico-económica devidamente justificada. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA Trifásico 
Dimensionar a potência instalada apenas para os 
equipamentos previstos. O quadro deve fornecer toda a 

energia elétrica da oficina, 
designadamente, circuitos de 
tomadas, circuito de iluminação 
artificial e de segurança e sistema de 
AVAC no caso de ser dedicado. 
Deve ser embutido na parede 
adjacente à circulação, atrás da 
porta de acesso à oficina, com o eixo 
horizontal a 1,50 m do pavimento. 

CIRCUITOS 

 n – para alimentações dedicadas a equipamentos de acordo 
com o layout. 

 n – para tomadas de uso geral. 

 1 para cada motor de portões de acionamento elétrico. 

 1 para iluminação (mediante área do espaço e sua 
utilização). 

 1 para cada 2 tomadas trifásicas. 

 1 para tomadas utilizadas pelo professor. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

MALHA DE ESTEIRA 
SUSPENSA 

Malha de caminhos de cabos, suspensa, em esteira metálica, para energia e comunicações, destinada 
à instalação da cablagem para alimentação dos vários equipamentos, distribuída numa malha 
quadrada compatibilizada com a posição das luminárias segundo o estudo luminotécnico, variando a 
altura do pavimento, em função da oficina, do seguinte modo: 

i. Entre os 4,00 e os 5,00 m, no caso da mecânica auto; e 
ii. Entre os 3,50 e os 4,50 m, no caso das restantes oficinas. 

DESCIDAS 
VERTICAIS 

OFICINA DA 
MECÂNICA 
AUTO 

Descida através de elemento rígido, com proteção mecânica da cablagem, para 
alimentação de elevadores de colunas, sobre o braço da botoneira de 
arranque/paragem e motor do sistema de elevação (correntes e fusos) 

Em alternativa a alimentação pode efetuar-se por passadeira de pavimento em chapa de 
aço. 

TUBO VD 
(Ø apropriado) 

Fixado a paredes ou pilares a partir da esteira, terminando em tomadas estanques. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 25 

T2 
Na parede dos quadros de escrita, proveniente da calha técnica, até caixa com tampa a 
2,20 m do pavimento, ao centro do quadro de escrita mais próximo da entrada da sala, 
para ligação de aparelho de iluminação. 

T3 
Na parede dos quadros de escrita, atrás do lugar do professor, proveniente da calha 
técnica até caixa com tampa a 0,60 m do pavimento. 
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OFICINAS (mecânica +  mecânica auto  |  e let r ic idade e  e le t rónica |  
const rução c iv i l )  +  espaço da soldadura +  câmara escura  

ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS: Oficinas (mecânica + mecânica auto | eletricidade e eletrónica | construção civil) + espaço da soldadura 
+ câmara escura 

TOMADAS 

ENERGIA 

 3 tomadas simples utilizadas pelo professor. 

 Tomada dupla para uso geral, por parede. 

OFICINA DA MECÂNICA 

 3 tomadas monofásicas. 

 Tomada trifásica. 

Conjunto afastado de 3,00 em 3,00 m, a 1,50 m do pavimento para 
alimentação de bancadas e equipamento específico de acordo com o 
layout. 

POR ESPAÇO DA SOLDADURA 
 Tomada monofásica. 

 Tomada trifásica (estanque). 
A 1,50 m do pavimento. 

CÂMARA ESCURA 
 2 tomadas monofásicas (min) a 1,50 m do pavimento, sobre a 

bancada e afastado da cuba. 

DADOS 

Tomada RJ45 simples utilizada pelo professor (no mínimo). 

O espaço da oficina deve estar equipado com rede informática adequada, dimensionada em função 
das necessidades dos equipamentos e de acordo com o layout da oficina. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 500 lux. 

LUMINÁRIAS 

Luminária estanque de secção retangular do tipo 4, com potência de 49 W, equipada com balastro 
eletrónico multipotência. Fixação às esteiras, sem comprometer o definido no subcapítulo 2.3, 
“ILUMINAÇÃO INTERIOR”. 

CÂMARA 
ESCURA 

Iluminação exclusivamente artificial através de armaduras no teto e luminária 
colocada sobre a bancada, com lâmpada de cor vermelho, ligada a sinalizador de 
ocupado no exterior do compartimento. 

A luminária sobre a bancada deve cumprir com a norma EN 60598-2-9. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre entre 1,10 a 1,20 m do 
pavimento, com a seguinte separação: 

a) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede dos quadros de escrita. 
b) Um comando para a restante oficina. 

CÂMARA 
ESCURA 

Comutador de lustre à entrada da sala para ligação de luz do teto ou bancada. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 
descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos, de acordo com a área. 
Extintor – em cada espaço oficinal. 

Consultar obrigatoriamente o documento “Caderno Técnico PROCIV16 – Guia para a Aplicação do 
Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio aos Projetos de Estabelecimentos Escolares”. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

OFICINAS  Lavatórios. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

CÂMARA 
ESCURA 

 Cuba de lavagem (drenagem em material anticorrosivo, resistente a ácidos). 

Onde existam laboratórios ou oficinas de fotografia devem prever-se sistemas 
adequados para a separação das contaminações químicas. 

 Ralo de pavimento. 
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A 
ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS 

OFICINAS (mecânica +  mecânica auto  |  e let r ic idade e  e le t rónica |  
const rução c iv i l )  +  espaço da soldadura +  câmara escura  

ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS: Oficinas (mecânica + mecânica auto | eletricidade e eletrónica | construção civil) + espaço da soldadura 
+ câmara escura 

OUTRAS INFRAESTRUTURAS  

REDE DE AR 
COMPRIMIDO 

OFICINA DE 
MECÂNICA 

 4 tomadas de ar comprimido (mínimo). 

OFICINA DE 
MECÂNICA AUTO 

 2 tomadas de ar comprimido (mínimo), mais um ponto para cada elevador de 
colunas previsto, do seguinte modo: 
- Calha aérea vertical sobre o braço onde se localiza a botoneira de arranque/ 

paragem e o motor do sistema de elevação; ou 
- Passadeira de pavimento em chapa de aço. 

OFICINA DE 
CONSTRUÇÃO 
CIVIL 

 4 tomadas de ar comprimido de utilização (mínimo). 
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LABORATÓRIOS ( mecânica ,  cont ro lo  da qual idade,  e let r ic idade e  
e let rón ica )  

ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS: Laboratórios (mecânica, controlo da qualidade, eletricidade e eletrónica) 

ÁREA ÚTIL 65 m
2
 

CAPACIDADE MÁXIMA PARA 
DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES TÉCNICAS: 

30 alunos + 1 professor 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 
AVAC. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 10 kVA, trifásico 
Dimensionar a potência instalada 
apenas para os equipamentos 
previstos. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica da sala, designadamente, 
circuitos de tomadas, circuito de 
iluminação artificial e de segurança, 
videoprojetor (VP) e sistema de AVAC 
no caso de ser dedicado. 
Deve ser embutido na parede 
adjacente à circulação, atrás da porta 
da sala, com o eixo horizontal a 1,50 m 
do pavimento. 

CIRCUITOS 

 n – por bancada lateral (fornecidas com tomadas de 
energia). 

 n – para utilização dos alunos, de acordo com o layout do 
espaço. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas utilizadas pelo professor. 

 1 para alimentação do videoprojetor (VP). 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

ESTEIRA SUSPENSA 
PERIFÉRICA 

Caminhos de cabos colocados na periferia da sala, em esteira metálica, para energia e comunicações, 
destinada à instalação da cablagem para alimentação dos vários equipamentos, colocada entre os 
3,50 e os 4,50 m do pavimento. 

TUBO VD 
(Ø apropriado) 

Fixado a paredes ou pilares a partir da esteira, terminando em tomadas estanques, para ligação a 
equipamento, em função do layout do espaço. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

T1 
Proveniente do quadro elétrico, a terminar em caixa com tampa no teto, no centro 
geométrico da sala. 

TUBO 
VD 25 

T2 

Na parede dos quadros de escrita, proveniente da calha técnica, até caixa com tampa a 
2,20 m do pavimento, ao centro do quadro de escrita mais próximo da entrada da sala, 
para ligação de aparelho de iluminação. 

T3 
Na parede dos quadros de escrita, atrás do lugar do professor, proveniente da calha 
técnica até caixa com tampa a 0,60 m do pavimento. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

T4 
Proveniente do caminho de cabos de comunicações da circulação adjacente, a terminar 
em caixa com tampa no teto, no centro geométrico da sala. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 3 tomadas simples na parede contígua à dos quadros de escrita, junto à mesa do professor. 

 Tomada simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 

LABORATÓRIO [mecânica e de eletricidade 
e eletrónica] 

 3 tomadas monofásicas. 

 Tomada trifásica. 

LABORATÓRIO [controlo da qualidade]  2 tomadas estanques monofásicas por bancada. 

DADOS 
 Tomada RJ45 simples, por baixo das tomadas de energia que servem o professor. 

 Tomada RJ45 simples no teto [VIDEOPROJETOR]. 
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A 
ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS 

LABORATÓRIOS (mecânica ,  cont ro lo  da qual idade,  e let r ic idade e  
e let rón ica )  

ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS: Laboratórios (mecânica, controlo da qualidade, eletricidade e eletrónica) 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência, posicionadas preferencialmente na perpendicular à parede do quadro do professor. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente à entrada da sala, por interruptor ou comutador de lustre entre 1,10 a 1,20 m do 
pavimento, com a seguinte separação: 

a) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede dos quadros de escrita; e 
b) Um comando para a iluminação entre o VP e a parede de fundo. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INFRAESTRUTURAS PARA AUDIOVISUAIS  

Considerar as infraestruturas para instalação de VP (suportes, cabos e caixas terminadoras) de acordo com o descrito no 
subcapítulo 2.6, “INFRAESTRUTURAS PARA VIDEOPROJETORES E QUADROS INTERATIVOS” 

VIDEOPROJETOR 
(VP) 

TUBO VD 50 
(min.) 

Localizado no teto e embebido na parede, entre o VP e a calha de rodapé, destinado à 
instalação de cabo VGA com terminais moldados. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA LABORATÓRIO DE 

CONTROLO DA 
QUALIDADE 

Cuba de lavagem. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Cuba de lavagem. 

Ralo de pavimento. 

OUTRAS INFRAESTRUTURAS  

REDE DE AR 
COMPRIMIDO 

LABORATÓRIO DA 
MECÂNICA 

2 pontos de utilização (mínimo). 

A 1,50 m do pavimento, fixados à parede ou pilares. 
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B 
BIBLIOTECA 

 

BIBLIOTECA 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM --- 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

 

POTÊNCIA PREVISTA Trifásico 

Condicionado ao número de ocupantes, 
computadores e outros equipamentos, bem 
como da solução para climatização e 
ventilação. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica de que a biblioteca necessita, 
circuitos de tomadas e alimentações 
específicas, circuito de iluminação 
artificial e emergência, e sistema de 
AVAC, no caso de este ser para uso 
exclusivo. 

CIRCUITOS 

n – um por equipamento específico. 
n - para iluminação. 
n - para tomadas. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

CAIXAS DE 
PAVIMENTO 

(eventual) 

De acordo com o layout pode haver necessidade de considerar caixas de pavimento para 
aparelhagem. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 ACOLHIMENTO 

 3 tomadas simples, no posto de trabalho. 

 Tomada simples para multifunções. 

 Tomada simples junto ao teto para monitor LCD. 

 CONSULTA DE DOCUMENTAÇÃO 

 MULTIMÉDIA 

 GESTÃO E TRATAMENTO 
DOCUMENTAL 

 Tomada dupla por posto de leitura, consulta ou trabalho. 

 Tomada para ligação de TV. 

 ARQUIVO  Tomada dupla junto à entrada da sala. 

DADOS E VOZ 

 ACOLHIMENTO 

 Tomada RJ45 simples, no posto de trabalho. 

 Tomada RJ45 simples para multifunções. 

 Tomada RJ45 simples para voz, junto ao posto de trabalho. 

 Tomada RJ45 simples junto ao teto para monitor LCD. 

 CONSULTA DE DOCUMENTAÇÃO 

 MULTIMÉDIA 
 Tomada RJ45 simples por posto de leitura ou consulta. 

 GESTÃO E TRATAMENTO 
DOCUMENTAL 

 Tomada RJ45 simples para dados, junto ao posto de 
trabalho. 

 Tomada RJ45 simples para voz, junto ao posto de trabalho. 

 ARQUIVO  Tomada RJ45 simples para dados. 

TELEVISÃO 
 CONSULTA DE DOCUMENTAÇÃO 

 MULTIMÉDIA 

 Tomada TV em cada um dos espaços identificados, junto às 
tomadas RJ45. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 

RECOMENDADO: 
500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, na zona de acolhimento ou em quadro de comando próprio  
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B 
BIBLIOTECA 

 

BIBLIOTECA 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima de cada saída 
de evacuação, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem 

prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos, de acordo com a área. 

Consultar obrigatoriamente o documento “Caderno Técnico PROCIV16 – Guia para a Aplicação do Regime Jurídico 
de Segurança Contra Incêndio aos Projetos de Estabelecimentos Escolares”, ver em www.prociv.pt 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

Carretel. 

 

http://www.prociv.pt/
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ESPAÇOS DE CONVÍVIO 

NÚCLEO DO ALUNO (á rea in fo rmal  e  de  lazer  +  á rea de  refe i tó r io  +  
área de cafetar ia )  

ESPAÇOS DE CONVÍVIO: Núcleo do aluno (área informal e de lazer + área de refeitório + área de cafetaria) 

NOTAS 

Deve ser dada atenção particular ao tratamento acústico do espaço. 
Considerar a versatilidade do local, nomeadamente para estudo informal, bem como o número de 
pessoas que o frequentam simultaneamente. 

RESERVA PARA 
BANCADA RETRÁTIL 

O núcleo do aluno na sua qualidade de espaço polivalente configura-se como um dos espaços da 
escola com potencial para receber uma bancada retrátil, a par do ginásio, desde que 
cumulativamente estejam asseguradas as seguintes condições: 

a) Pé-direito mínimo na zona mais alta da bancada: 5,00 m; 
b) Existência de parede opaca no encosto da bancada; 
c) Laje e pavimento adequados ao suporte do peso próprio da bancada. 

A possibilidade de vir a ser instalada uma bancada retrátil determina a instalação de tubagens de 
reserva para energia, na parede de encosto da bancada, para alimentação dos motores de 
deslocação, e na frente oposta, correspondente à zona de palco, tubagens para energia, 
comunicações e audiovisuais. 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 

AVAC. 

AQUECIMENTO SIM  

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 

Trifásico, de acordo com os 
equipamentos previstos, em 
função do layout do espaço. 

O quadro deve fornecer toda a energia elétrica de que o espaço 
necessita, circuitos de tomadas, circuito de iluminação artificial e 
iluminação de segurança, o sistema de AVAC, no caso de este ser 
dedicado e reservas para bancada retrátil, videoprojetor (VP) e 
equipamentos de palco, caso estejam reunidas as condições 
mínimas para a sua instalação. 
O quadro elétrico deve ser instalado a 1,50 metros do pavimento, 
em relação ao seu centro, e preferencialmente ser embebido, 
podendo ter alguma saliência. 

CIRCUITOS 

 n - para iluminação. 

 n - para tomadas de uso 
geral. 

 n - um por equipamento 
específico. 

RESERVAS 
Garantir 30 % de reservas não 
equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores  

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

BANCADA RETRÁTIL 

PREVER ESTAS RESERVAS 
APENAS PARA OS CASOS 
EM QUE SEJA POSSÍVEL A 

INSTALAÇÃO DESTE 
EQUIPAMENTO. 

TUBO 
VD 32 

Localizado no teto, a terminar em caixa com tampa para ligação de 
VP. 

TUBO 
VD 25 

Embebido na parede da bancada retrátil, provenientes da esteiras, 
duas descidas verticais ao centro da bancada, a terminar em caixa 
com tampa a 1,50 m do pavimento para ligação do motor da 
bancada. 

Embebido na parede da zona do palco, proveniente da esteira, a 
terminar em caixa dupla com tampa a 0,60 m do pavimento, ao 
centro da parede, para ligação de equipamento. 

No teto, proveniente da esteira na zona do palco, caixa com tampa 
para ligação de motor de descida do ecrã. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

Embebidas na parede adjacente à circulação, uma descida vertical 
proveniente do caminho de cabos de comunicações, desde a 
esteira até caixa dupla na zona do palco, sob as caixas de reserva 
para energia. 
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ESPAÇOS DE CONVÍVIO 

NÚCLEO DO ALUNO (á rea in fo rmal  e  de  lazer  +  á rea de  refe i tó r io  +  
área de cafetar ia )  

ESPAÇOS DE CONVÍVIO: Núcleo do aluno (área informal e de lazer + área de refeitório + área de cafetaria) 

CABO VGA, ÁUDIO E 
USB 

(tubagem de 
reserva) 

TUBO 
VD 50 

Localizado no teto e embebido na parede, entre caixa terminadora 
para ligação do VP (a 5,00 metros de distância da tela de projeção) 
e caixa terminadora localizada junto às tomadas na zona do palco, 
destinado à instalação de cabo VGA com terminais moldados. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n – para uso geral. 

 n – uma por equipamento específico (quiosque ou máquina de venda automática). 

 5 tomadas duplas em 5 circuitos dedicados. 

 2 tomadas duplas por parede, para utilização dos alunos. 

 2 tomadas duplas por pilar - quando aplicável. 

 Tomada dupla para a alimentação de TV, a 2,20 m do pavimento. 

Toda a instalação deve ser dotada de aparelhagem estanque e embutida e garantir as alimentações 
necessárias aos equipamentos a instalar. 

DADOS E VOZ 

 Tomada RJ45 junto ao teto (wireless) (mínimo). 

 Tomada RJ45 por quiosque. 

 Tomada RJ45 por máquina de venda automática. 

TELEVISÃO Tomada a 2,20 m do pavimento. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. Considera-se que a utilização do espaço pode ser como local de leitura. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Quadro próprio para os comandos. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

Projetor de emergência [iluminação ambiente] e bloco autónomo [iluminação de balizagem]. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

Consultar obrigatoriamente o documento “Caderno Técnico PROCIV16 – Guia para a Aplicação do 
Regime Jurídico de Segurança Contra Incêndio aos Projetos de Estabelecimentos Escolares”, ver em 

www.prociv.pt. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

 Lavatórios [equipados com torneiras de comando não manual (ação por cotovelo ou pedal)]. 

 Máquina de venda automática de bebidas quentes. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

 Lavatórios [equipados com torneiras de comando não manual (ação por cotovelo ou pedal)]. 

 Máquina de venda automática de bebidas quentes. 

 Ralo de pavimento junto aos lavatórios. 

INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAMENTOS (s íntese)  

MÁQUINA DE VENDA 
AUTOMÁTICA DE 

BEBIDAS QUENTES 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
Circuito dedicado. 
Tomada de energia. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA Ponto para ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Ponto de ligação na parede. 

 

http://www.prociv.pt/
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ESPAÇOS DE CONVÍVIO 

S A L A S  D E  P A U S A :  D o c e n t e s  |  N ã o  d o c e n t e s  

ESPAÇOS DE CONVÍVIO: SALAS DE PAUSA: Docentes | Não docentes 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO NÃO --- 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas. 

 1 para máquina de venda automática (caso exista). 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n - para uso geral. 

 Tomada dupla por parede. 

 Tomada dupla para a alimentação de TV a 2,20 m do pavimento. 

COPA (caso exista)  n – uma por equipamento específico (exemplo: termoacumulador). 

SALA DE PAUSA 
[docentes] 

 Tomada para máquina de venda automática (caso exista). 

A máquina de venda automática de bebidas quentes pode ficar colocada junto 
a este espaço ou, em alternativa, no seu interior na zona de copa. 

DADOS E VOZ 

 Tomada RJ45 simples para dados, por parede. 

 2 tomadas RJ45 simples para voz. 

SALA DE PAUSA 
[docentes] 

 Tomada RJ45 simples para máquina de venda automática (caso exista). 

TELEVISÃO  Tomada a 2,20 m do pavimento. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

300 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

FRIA 

 Termoacumulador. 

SALA DE PAUSA [docentes] 
 Máquina de venda automática de bebidas 

quentes. 

FRIA + QUENTE  Lava-loiça 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

 Termoacumulador (para descarga de válvula de segurança). 

 Ralo de pavimento. 
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ESPAÇOS DE CONVÍVIO 

S A L A S  D E  P A U S A :  D o c e n t e s  |  N ã o  d o c e n t e s  

ESPAÇOS DE CONVÍVIO: SALAS DE PAUSA: Docentes | Não docentes 

INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAMENTOS (s íntese)  

TERMOACUMULADOR 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
Circuito dedicado. 
Tomada de energia. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA Ponto para ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Ponto para ligação na parede. 

MÁQUINA DE VENDA 
AUTOMÁTICA DE 

BEBIDAS QUENTES 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
Circuito dedicado. 
Tomada de energia. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA Ponto para ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Ponto de ligação na parede. 
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ESPAÇOS DESPORTIVOS 

GINÁSIO |  SALA DE GINÁSTICA E DANÇA |  RECINTOS 
POLIDESPORTIVOS (pav i lhão e  campo coberto)  

ESPAÇOS DESPORTIVOS: Ginásio | Sala de ginástica e dança | Recintos polidesportivos (pavilhão e campo coberto) 

NOTAS 

Todos os espaços de apoio a seguir indicados encontram-se especificados nas fichas respetivas: 

 Instalações sanitárias e balneários; 

 Gabinete de trabalho de docentes; 

 Primeiros socorros; 

 Lavandaria; e 

 Arrecadação. 

RESERVA PARA 
BANCADA RETRÁTIL 

O ginásio configura-se como um dos espaços da escola com potencial para receber uma bancada 
retrátil, a par da área de alunos, desde que cumulativamente estejam asseguradas as seguintes 
condições: 

a) Pé-direito mínimo na zona mais alta da bancada: 5,00 m; 
b) Existência de parede opaca no encosto da bancada; 
c) Laje e pavimento adequados ao suporte o peso próprio da bancada. 

A possibilidade de vir a ser instalada uma bancada retrátil determina a instalação de tubagens de 
reserva para energia, na parede de encosto da bancada, para alimentação dos motores de 
deslocação, e na frente oposta, correspondente à zona de palco, tubagens para energia, 
comunicações e audiovisuais. 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO NÃO  

AQUECIMENTO 
--- 

GINÁSIO 
SALA DE GINÁSTICA E DANÇA 

Em função da localização geográfica da 
escola. 

NÃO RECINTOS POLIDESPORTIVOS 

VENTILAÇÃO SIM Obrigatoriamente natural. 

QUADRO ELÉTRICO)  

apenas g inás io ,  sa la  de ginást ica e  dança  e  pav i lhão  po l idesport ivo  

POTÊNCIA PREVISTA 
Trifásico, de acordo com os equipamentos previstos, em 
função do layout do espaço. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica necessária do espaço em 
causa, incluindo os espaços de apoio 
sem quadros próprios. (balneários, 
lavandaria, arrecadações, primeiros 
socorros, entre outros). 

CIRCUITOS 

 n - para iluminação. 

 n – um por equipamento específico (sistema de som, 
marcador eletrónico, entre outros). 

 n – para tomadas dos diversos espaços de apoio 
(gabinetes de docentes, instalações sanitárias e 
balneários, primeiros socorros, lavandaria ou 
arrecadações). 

 1 para tomadas de uso geral. 

RESERVAS Garantir 30 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHOS DE 
CABOS 

RECINTOS i. Em locais não acessíveis: esteiras com separação da cablagem 
de energia e de telecomunicações. 

ii. Em locais acessíveis: instalação elétrica embebida nas 
paredes. 

CIRCULAÇÕES 

ÁREAS DE PÚBLICO 
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ESPAÇOS DESPORTIVOS 

GINÁSIO |  SALA DE GINÁSTICA E DANÇA |  RECINTOS 
POLIDESPORTIVOS (pav i lhão e  campo coberto)  

ESPAÇOS DESPORTIVOS: Ginásio | Sala de ginástica e dança | Recintos polidesportivos (pavilhão e campo coberto) 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) BANCADA RETRÁTIL NO 
GINÁSIO 

PREVER ESTAS RESERVAS 
APENAS PARA OS CASOS 
EM QUE SEJA POSSÍVEL A 

INSTALAÇÃO DESTE 
EQUIPAMENTO. 

TUBO 
VD 32 

Localizado no teto, a terminar em caixa com tampa para ligação de 
VP. 

TUBO 
VD 25 

Embebido na parede da bancada retrátil, provenientes da esteiras, 
duas descidas verticais ao centro da bancada, a terminar em caixa 
com tampa a 1,50 m do pavimento para ligação do motor da 
bancada. 

Embebido na parede da zona do palco, proveniente da esteira, a 
terminar em caixa dupla com tampa a 0,60 m do pavimento, ao 
centro da parede, para ligação de equipamento. 

No teto, proveniente da esteira na zona do palco, caixa com tampa 
para ligação de motor de descida do ecrã. 

COMUNICAÇÕES 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO 
VD 32 

Embebidas na parede adjacente à circulação, uma descida vertical 
proveniente do caminho de cabos de comunicações, desde a 
esteira até caixa dupla na zona do palco, sob as caixas de reserva 
para energia. 

CABO VGA, ÁUDIO E 
USB 

(tubagem de 
reserva) 

TUBO 
VD 50 

Localizado no teto e embebido na parede, entre caixa terminadora 
para ligação do VP (a 5,00 metros de distância da tela de projeção) 
e caixa terminadora localizada junto às tomadas na zona do palco, 
destinado à instalação de cabo VGA com terminais moldados. 

TOMADAS (apenas g inásio,  sala de  g inást ica e  dança e  pavi lhão  po lidesport ivo)  

ENERGIA 

 n - para uso geral. 

 n - uma por equipamento específico. 

 Tomada trifásica em cada recinto encerrado, junto ao acesso principal. 

DADOS E VOZ 
 2 tomadas RJ45 simples (caso exista zona de receção de algum dos recintos desportivos). 

Nas zonas de circulação e de jogos a aparelhagem deve ter características ao impacto IK10. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

GINÁSIO 
SALA DE GINÁSTICA E DANÇA 

300 lux. 

RECINTOS POLIDESPORTIVOS 
Segundo a Norma EN 12193 (solução aprovada condicionalmente 
em face de análise técnico-económica devidamente justificada). 

LUMINÁRIAS 
O adequado ao espaço em questão, com proteção mecânica. Deve, contudo, atender-se aos custos de 
exploração (W/m

2
) e de manutenção. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Quadro próprio para os comandos em cada recinto desportivo. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, com proteção 
mecânica, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5.3. 

RECINTOS POLIDESPORTIVOS 
Projetor de emergência [iluminação ambiente] e bloco autónomo 
[iluminação de balizagem]. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

GINÁSIO 
SALA DE GINÁSTICA E DANÇA 
PAVILHÃO POLIDESPORTIVO 

Detetores de fumos e por feixe (BEAM - Detetor de feixe linear). 

CAMPO POLIDESPORTIVO COBERTO 

Consultar obrigatoriamente o documento “Caderno Técnico 
PROCIV16 – Guia para a Aplicação do Regime Jurídico de Segurança 
Contra Incêndio aos Projetos de Estabelecimentos Escolares”, ver 
em www.prociv.pt 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

 

http://www.prociv.pt/
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ESPAÇOS DE TRABALHO 

L O J A  E S C O L A R  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Loja escolar 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM --- 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 
Trifásico, com potência de acordo com os 
equipamentos a prever. 

O quadro deve fornecer toda a energia elétrica de que 
o espaço necessita, circuitos de tomadas e 
alimentações específicas, circuito de iluminação 
artificial e iluminação de segurança, e sistema de 
AVAC da sala, no caso de este ser dedicado. 

CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para iluminação. 

 3 para fotocopiadoras multifunções (no 
mínimo, cada uma com circuito dedicado). 

 1 para tomadas de uso geral. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

Em zona não acessível aos alunos. 

CAIXAS DE 
PAVIMENTO 

(eventual) 
Para ligação das fotocopiadora multifunções, caso estejam afastadas das paredes. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n – uma por equipamento específico (incluindo tomada para limpeza do espaço). 

 Tomada simples por fotocopiadora multifunções. 

 Tomada dupla, por parede opaca. 

ZONA DO BALCÃO  Tomada dupla para ligação de computador [POR POSTO DE TRABALHO]. 

DADOS E VOZ 

 Tomada RJ45 simples por fotocopiadora multifunções. 

 Tomada RJ45 simples para voz. 

ZONA DO BALCÃO 
 2 tomadas RJ45 simples para dados (leitor de cartões e computador) [POR 

POSTO DE TRABALHO]. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

300 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre, não acessível aos alunos. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 

descrito no subcapítulo 2.5.3. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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C.E.F.G.H.I 

ESPAÇOS DE TRABALHO 

GABINETES |  ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES |  ESPAÇOS DE 
TRABALHO COLETIVO  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Gabinetes | Associação de estudantes | Espaços de trabalho coletivo 

ÁREA ÚTIL 

 Gabinete tipo 1 | Associação de estudantes ............................................................... 8 a 10 m
2
 

 Gabinete tipo 2 .......................................................................................................... 12 a 15 m
2
 

 Gabinete tipo 3 ............................................................................................................... ≥ 15 m
2
 

 Espaços de trabalho coletivo ............................................................................................. 20 m
2
 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO 
SIM GABINETES E ESPAÇOS DE TRABALHO COLETIVO 

--- 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 

Dependente da sua localização e com sistema 
autónomo. 

AQUECIMENTO 
--- 

SIM GABINETES E ESPAÇOS DE TRABALHO COLETIVO 

VENTILAÇÃO SIM 
GABINETES 
ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES 
ESPAÇOS DE TRABALHO COLETIVO 

Considerar o contributo da ventilação natural em pelo 
menos 50 % do caudal, caso exista renovação de ar 
por meios mecânicos. 

QUADRO ELÉTRICO  

CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico (ex. 
equipamento multifunções). 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas. 

As instalações elétricas destes espaços devem ser 
alimentadas por quadro parcial, agrupados em função 
da sua posição na Escola. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 
(utilização 

preferencial) 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

TOMADAS 

ENERGIA 

GABINETES [TODOS] 
 n - ligação de equipamento multifunções. 

 Tomada dupla por parede para uso geral. 

GABINETES [TODOS] 
ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES 

 Tomada dupla [POR POSTO DE TRABALHO]. 

GABINETES (SECRETARIA)  2 tomadas duplas [POR POSTO DE TRABALHO]. 

ESPAÇOS DE TRABALHO 
COLETIVO 

 Tomada dupla por parede. 

DADOS E VOZ 

GABINETES [TODOS] 

 Tomada RJ45 para equipamento multifunções, junto à respetiva 
tomada de energia. 

 Tomada RJ45 simples para dados [POR POSTO DE TRABALHO]. 

 Tomada RJ45 simples para voz [POR POSTO DE TRABALHO]. 

ASSOCIAÇÃO DE 
ESTUDANTES 

 Tomada RJ45 simples para dados [POR POSTO DE TRABALHO]. 

ESPAÇOS DE TRABALHO 
COLETIVO 

 Tomada RJ45 simples por parede. 

 Tomada RJ45 simples para voz. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

Podem ser propostos outros sistemas de regulação do fluxo luminoso, ficando a sua aprovação 
condicionada à apresentação de justificação técnico-económica devidamente fundamentada. 
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C.E.F.G.H.I 

ESPAÇOS DE TRABALHO 

GABINETES |  ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES |  ESPAÇOS DE 
TRABALHO COLETIVO  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Gabinetes | Associação de estudantes | Espaços de trabalho coletivo 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

De balizagem, colocado por cima da porta da sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com 
autonomia de uma hora, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA”. 

COM ATENDIMENTO 
PÚBLICO 

De tipo permanente. 

SEM ATENDIMENTO 
PÚBLICO 

De tipo não permanente. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

 



EXIGÊNCIAS TÉCNICAS POR ESPAÇO FUNCIONAL 

< <   Índice  < <  

159 

E 

ESPAÇOS DE TRABALHO 

P O R T A R I A  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Portaria 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM 
Sistema independente, tipo split. 

AQUECIMENTO SIM 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 
Trifásico, com potência adequada ao espaço e 
à sua utilização. 

O quadro deve fornecer toda a energia elétrica de que 
o espaço necessita. CIRCUITOS 

 n - para iluminação. 

 n – um por equipamento específico 
(repetidor da central de incêndio). 

 1 para tomadas de uso geral. 

 1 para tomada de energia para o sistema 
de torniquetes virtuais. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 
(utilização 

preferencial) 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha ou por cima da bancada de trabalho, de acordo com o 
layout do espaço. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

ENERGIA 
(tubagem de 

reserva) 

TUBO VD 32  

Entre a portaria e a zona de entrada da escola, interligando os maciços para torniquetes 
virtuais, a terminar em 2 caixas de derivação (190 x 150 x 70 mm) no interior da 
portaria. 

Sempre que possível devem manter-se as infraestruturas do controlo de acessos nas escolas onde já 
exista este sistema. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n - uma por equipamento específico. 

 Tomada para uso geral. 

 Tomada dupla. 

 Tomada para o sistema de torniquetes virtuais. 

DADOS E VOZ 
 Tomada RJ45 simples para voz. 

 2 tomadas RJ45 simples para dados. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

300 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 
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E 

ESPAÇOS DE TRABALHO 

P O R T A R I A  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Portaria 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 
descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

NESTE LOCAL OU NA RECEÇÃO 
(dependendo da organização do espaço 
escolar e da disponibilidade de recursos 
humanos). 

Instalação de todos os cortes de acionamento manual 
de energia elétrica previstos (aplicáveis), não 
acessíveis aos alunos, nomeadamente, a rede pública 
e a(s) fonte(s) central(is) de emergência (grupo 
gerador ou UPS, conforme o aplicável). 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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E 

ESPAÇOS DE TRABALHO 

S E R V I Ç O S  D E  A D M I N I S T R A Ç Ã O  E S C O L A R  ( s e c r e t a r i a )  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Serviços de administração escolar (secretaria) 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM --- 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para equipamento multifunções. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

CAIXAS DE 
PAVIMENTO 

(eventual) 

De acordo com o layout pode haver necessidade de serem consideradas caixas de pavimento para 
aparelhagem. 

TOMADAS 

ENERGIA 
 Tomada para equipamento multifunções. 

 2 tomadas duplas [POR POSTO DE TRABALHO]. 

DADOS E VOZ 

 Tomada RJ45 simples por parede. 

 2 tomadas RJ45 simples para dados no posto com pagamento eletrónico (cartões/SIBS). 

 Tomada RJ45 para equipamento multifunções, junto à respetiva tomada de energia. 

 Tomada RJ45 simples para dados [POR POSTO DE TRABALHO]. 

 Tomada RJ45 simples para voz [POR POSTO DE TRABALHO]. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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ESPAÇOS DE TRABALHO 

S A L A  D E  T R A B A L H O  P A R A  D O C E N T E S  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Sala de trabalho para docentes 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM --- 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 
(utilização 

preferencial) 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

TOMADAS 

ENERGIA  Tomada dupla [POR POSTO DE TRABALHO]. 

DADOS E VOZ 

 Tomada RJ45 simples numa parede. 

 Tomada RJ45 simples para dados [POR POSTO DE TRABALHO]. 

 Tomada RJ45 simples para voz [POR CADA CONJUNTO DE QUATRO POSTOS DE TRABALHO]. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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ESPAÇOS DE TRABALHO 

GABINETE TÉCNICO DA MANUTENÇÃO  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Gabinete técnico da manutenção 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM 
Sistema independente, tipo split. 

AQUECIMENTO SIM 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 
Trifásico, com potência adequada ao espaço e 
sua utilização. 

O quadro deve fornecer toda a energia elétrica de que 
o espaço necessita. CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas de uso geral. 

 1 para tomada trifásica. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 
(utilização 

preferencial) 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha ou por cima da bancada de trabalho, de acordo com o 
layout. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n - para uso geral. 

 n - uma por equipamento específico. 

 Tomada dupla por parede. 

 Tomada trifásica. 

DADOS E VOZ 
 Tomada RJ45 simples para dados. 

 Tomada RJ45 simples para voz. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

Cuba com escorredouro. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Cuba com escorredouro. 
Ralo de pavimento. 
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I 

ESPAÇOS DE TRABALHO 

POSTO DE PRIMEIROS SOCORROS  

ESPAÇOS DE TRABALHO: Posto de primeiros socorros 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM 
Sistema independente, tipo split. 

AQUECIMENTO SIM 

VENTILAÇÃO SIM Considerar o contributo da ventilação natural em pelo menos 50 % do caudal. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO. 

CIRCUITOS 
 1 para iluminação. 

 1 para tomadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores. 

TOMADAS 

ENERGIA  Tomada dupla por parede. 

DADOS E VOZ 
 2 tomadas RJ45 simples para dados. 

 Tomada RJ45 simples para voz. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre, estanques. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

Lavatório. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Lavatório. 
Ralo de pavimento. 
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COZINHA E CAFETARIA 

C O Z I N H A  

COZINHA 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 
AVAC. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM --- 

EXAUSTÃO SIM Ver subcapítulo 4.3.3 “Tratamento do ar das cozinhas”. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 
Trifásico, com potência em função do equipamento utilizado 
e de acordo com o layout. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica necessária na cozinha, 
alimentação para equipamento 
específico, circuitos de tomadas, 
circuitos de iluminação artificial e de 
emergência, e sistema de AVAC da 
cozinha. 

CIRCUITOS 

 n – um por equipamento específico. 

 n – para iluminação. 

 1 para motor da grade de encerramento da linha de self-
service. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Considerar apenas nos casos em que exista teto falso acessível. 

Toda a instalação elétrica deve ser embebida e em cabo. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n – uma por equipamento específico. 

Aparelhagem estanque e embebida, coordenada com o projeto do equipamento de cozinha. 

SELF-SERVICE  Tomada dupla junto ao balcão, para ligação de computador. 

DADOS E VOZ SELF-SERVICE 

 2 tomadas RJ45 simples para dados no balcão, para leitor de cartões e 
computador. 

 Tomada RJ45 simples para voz. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

500 lux. 

LUMINÁRIAS 

Estanques do tipo 3, com potência de 35 ou 49 W, equipadas com balastro eletrónico monopotência. 

CONFEÇÃO 
Estanques do tipo 3 ou de acordo com o layout do equipamento e 
compatibilizado com o tipo de teto previsto pelas instalações mecânicas. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre, estanque. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 
descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

 Detetores de fumos / Detetores termovelocimétricos, nas zonas aplicáveis. 

 Extinção automática na zona de confeção. 

 Cortes por acionamento manual de energia (elétrica e gás) junto ao acesso principal, de forma a 
não serem acessíveis aos alunos. 

DETEÇÃO DE GÁS Detetores adequados ao gás utilizado (no mínimo 2). 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA PROJETO DO EDIFÍCIO ESCOLAR 

166 

C 

COZINHA E CAFETARIA 

C O Z I N H A  

COZINHA 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

FRIA Equipamento específico. 

FRIA + QUENTE 
Cubas de lavagem [equipadas com torneiras de comando não manual (ação por 
cotovelo ou pedal)]. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Cubas. 
Equipamento específico. 
Caleiras e ralos de pavimento (equipado com sifão retentor de gorduras) 
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COZINHA E CAFETARIA 

C A F E T A R I A  

CAFETARIA 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO --- 
Dependente dos cálculos que resultem das condições enunciadas no subcapítulo III. 4- 
AVAC. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM --- 

EXAUSTÃO SIM Prever pontos de extração junto de equipamentos de confeção (tosteira, entre outros) 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 
Trifásico, com potência em função do equipamento utilizado 
e de acordo com o layout. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica necessária na cafetaria, 
alimentação para equipamento 
específico, circuitos de tomadas, 
circuitos de iluminação artificial e de 
emergência e sistema de AVAC. 

CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para motor da grade de encerramento do atendimento. 

 1 para tomadas. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Considerar apenas nos casos em que exista teto falso acessível. 

Toda a instalação elétrica deve ser embebida e em cabo. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n - tomadas para uso geral. 

 n – uma por equipamento específico. 

Aparelhagem estanque e embebida, coordenada com o projeto do equipamento da cafetaria. 

ATENDIMENTO  Tomada dupla junto ao balcão, para ligação de computador. 

DADOS E VOZ ATENDIMENTO 

 2 tomadas RJ45 simples para dados no balcão para leitor de cartões e 
computador. 

 Tomada RJ45 simples para voz. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO  

200 lux. 

LUMINÁRIAS Estanques do tipo 3, com potência de 35 ou 49 W, equipadas com balastro eletrónico monopotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre, estanques. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 
descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores termovelocimétricos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

FRIA Equipamento específico. 

FRIA + QUENTE 
Cubas de lavagem [equipadas com torneiras de comando não manual (ação por 
cotovelo ou pedal)] 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Cubas. 
Equipamento específico. 
Caleiras e ralos de pavimento (equipado com sifão retentor de gorduras). 

 

 



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS PARA PROJETO DO EDIFÍCIO ESCOLAR 

168 

E 

ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

RECEÇÃO | CENTRAL TÉCNICA DE GESTÃO E CONTROLO 

ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES: Receção | Central técnica de gestão e controlo 

NOTAS 

Localizado em armário junto da receção, o equipamento que gere estas funções deve ocupar um 
espaço único, com a Central Técnica de Gestão e Controlo constituída por um armário técnico ou 
encontrar-se instalado em compartimento diferente com ligação entre eles. 

Exigências em caso da Central não estar instalada no posto da receção: 

A. Os alarmes das centrais presentes na Central Técnica de Gestão e Controlo devem ser 
obrigatoriamente audíveis na receção; 

B. Devem existir réplicas dos alarmes dos diversos seguintes sistemas da escola que ali não se 
encontrem: 

 Central de bombagem do serviço de incêndio; 

 Controlo permanente de isolamento, quando aplicável; e 

 Central de deteção de gás. 

Deve ser instalado na receção um comando manual remoto do toque das campainhas associado a 
central de informação horária (em redundância ao comando manual incorporado nesta). 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM Dependendo da localização da receção. 

AQUECIMENTO SIM --- 

VENTILAÇÃO SIM De preferência natural. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

RECEÇÃO 

 n - um por equipamento específico (sistema de chamada de emergência, 
entre outros). 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas na zona do balcão. 

CENTRAL TÉCNICA 

 n - um por equipamento específico (central de deteção de incêndio, entre 
outros). 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas de uso geral. 

A CDI deve ser alimentada a partir do quadro elétrico de entrada. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CALHA DE RODAPÉ 
[utilização 

preferencial] 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha ou por cima da bancada de trabalho, de acordo com o 
layout do espaço. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

TOMADAS 

ENERGIA 

ÁTRIO PRINCIPAL  Tomada simples junto ao teto para monitor LCD. 

RECEÇÃO  Tomada dupla [POR POSTO DE TRABALHO]. 

CENTRAL TÉCNICA 

 n - para uso geral. 

 n - uma por equipamento específico, incluindo alimentação do computador 
da GTC. 

DADOS E VOZ 

ÁTRIO PRINCIPAL  Tomada RJ45 simples junto ao teto para monitor LCD. 

RECEÇÃO 
 Tomada RJ45 simples para dados [POR POSTO DE TRABALHO]. 

 Tomada RJ45 simples para voz [POR POSTO DE TRABALHO]. 

CENTRAL TÉCNICA 
 Tomada RJ45 simples para dados. 

 Tomada RJ45 simples para voz. 
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ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

RECEÇÃO | CENTRAL TÉCNICA DE GESTÃO E CONTROLO 

ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES: Receção | Central técnica de gestão e controlo 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

RECEÇÃO 
300 lux. 

CENTRAL TÉCNICA 

LUMINÁRIAS 
De secção retangular do tipo 1, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
multipotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Cada circuito de iluminação deve dispor de um comando manual em local não acessível aos alunos. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da saída, 
dependendo das dimensões do espaço, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO 
DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

NESTE LOCAL OU NA PORTARIA 
(dependendo da organização do 
espaço escolar e da disponibilidade 
de recursos humanos). 

Instalação de todos os cortes de acionamento manual de 
energia elétrica previstos (aplicáveis), não acessíveis aos alunos, 
nomeadamente a rede pública e a(s) fonte(s) central(is) de 
emergência (grupo gerador ou UPS, conforme o aplicável). 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

POSTOS DE TRABALHO (assistentes operacionais) | ENSINO INFORMAL 

ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES: Postos de trabalho (assistentes operacionais) | Ensino informal 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO NÃO --- 

AQUECIMENTO NÃO 
Exceto se necessário devido às condições climáticas do país (indicado em Programa 
preliminar). 

VENTILAÇÃO SIM Natural. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

 n – um por equipamento específico (ex.: máquinas de venda automática de bebidas). 

 n - para iluminação. 

 n - para tomadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n – para uso geral. 

 Tomada dupla [POR POSTO DE TRABALHO DOS ASSISTENTES OPERACIONAIS]. 

ÁREAS DE ENSINO INFORMAL  Tomada simples [POR POSTO DE TRABALHO]. 

DADOS E VOZ 

 n - para alcance de wireless e CCTV. 

 2 tomadas RJ45 simples, para dados e voz [POR POSTO DE TRABALHO DOS ASSISTENTES 
OPERACIONAIS]. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO  

ZONAS DE 
CIRCULAÇÃO 

100 lux. 

ESCADAS 150 lux. 

ÁTRIOS 200 lux. 

LUMINÁRIAS 
Monolâmpada, do tipo 2, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
monopotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Cada circuito de iluminação deve dispor de um comando manual em local não acessível aos alunos. 

COM LUZ NATURAL 

Iluminação associada a sensores crepusculares e a comando ligado ao sistema 
de informação horária ou GTC, relacionado com o horário de funcionamento 

das aulas (ver subcapítulo 2.3.3, “Comandos de iluminação”): 

 100 lux durante os intervalos; e 

 50 lux durante o período de funcionamento. 

SEM LUZ NATURAL 

Iluminação em função do horário de funcionamento das aulas (ver subcapítulo 

2.3.3, “Comandos de iluminação”): 

 100 %das luminárias nos intervalos; e 

 50 %das luminárias ligadas no decorrer das aulas. 

Não se aceitam soluções de iluminação com recurso a apliques de parede e luz indireta. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, sem prejuízo do 
descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 
Carretéis. 
Extintores. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES 

POSTOS DE TRABALHO (assistentes operacionais) | ENSINO INFORMAL 

ÁTRIOS E CIRCULAÇÕES: Postos de trabalho (assistentes operacionais) | Ensino informal 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

Carretéis. 
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ÁREAS HÚMIDAS 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  BALNEÁRIOS  

ÁREAS HÚMIDAS: Instalações sanitárias | Balneários 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO NÃO --- 

AQUECIMENTO 
NÃO INSTALAÇÕES SANITÁRIAS. 

SIM BALNEÁRIOS. 

VENTILAÇÃO SIM Preferencialmente natural. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

 n – para cada secador de mãos. 

 n – para iluminação. 

 1 para tomadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores. 

TOMADAS 

SINALIZAÇÃO 
LUMINOSA E 

ACÚSTICA 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA 
PESSOAS COM MOBILIDADE 
CONDICIONADA 

Sinalização local, desativável por botão de pressão no interior. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

200 lux. 

LUMINÁRIAS 
Estanques, do tipo 3, com potência de 35 ou 49 W, equipadas com balastro eletrónico monopotência. 

Não se aceitam soluções de iluminação com recurso a apliques de parede e luz indireta. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

INSTALAÇÕES 
SANITÁRIAS 

COM LUZ 
NATURAL 

Sensor de movimento/ crepuscular que efetua o controlo de 
iluminação em função da luz natural e do movimento, com a 
capacidade de regulação até 3 minutos, no mínimo. 

SEM LUZ 
NATURAL 

Sensor de movimento. 

BALNEÁRIOS Quadro próprio para os comandos de iluminação. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado sobre a porta do 
compartimento, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor termovelocimétrico. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA 

FRIA 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
(IS) 

 Aparelhos sanitários – todos. 

 Ponto de água para efeitos de limpeza (mínimo uma 
instalação sanitária por piso ou parte do conjunto 
edificado). 

IS DE APOIO ÀS ÁREAS 
LETIVAS OFICINAL 

 Lavatórios [equipados com torneiras de comando 
por cotovelo ou pedal]. 

IS PARA PESSOAS COM 
MOBILIDADE 
CONDICIONADA 

 Lavatórios [equipados com torneiras de comando 
por cotovelo]. 

FRIA + QUENTE 
BALNEÁRIOS 
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 
COM BANHO ASSISTIDO 

 Chuveiros. 
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ÁREAS HÚMIDAS 

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  BALNEÁRIOS  

ÁREAS HÚMIDAS: Instalações sanitárias | Balneários 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

 Aparelhos sanitários (para o caso dos urinóis, utilizar preferencialmente sistema que dispense a 
utilização de água, em alternativa a usual sistema de descarga de água com botão de pressão). 

 Ralos de pavimento em instalações sanitárias, duches e vestiários. 

 Termoacumulador [em balneários não servidos pelo sistema de AQS]. 

INFRAESTRUTURA PARA EQUIPAMENTOS (s íntese)  

TERMOACUMULADOR 

[em balneários não 
servidos pelo 
sistema de AQS] 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
Circuito dedicado. 
Tomada de energia. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
FRIA 

Ponto para ligação. 

DRENAGEM DE ESGOTO Ponto para ligação na parede.  

SECADORES DE 
MÃOS 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 
Circuito dedicado. 
Tomada de energia. 
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ÁREAS HÚMIDAS 

LAVANDARIA  

ÁREAS HÚMIDAS: Lavandaria 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO NÃO --- 

AQUECIMENTO NÃO --- 

VENTILAÇÃO SIM Preferencialmente natural. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores. 

TOMADAS 

ENERGIA 
 n - uma por equipamento específico. 

 Tomada simples para uso geral. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

200 lux. 

LUMINÁRIAS Estanques, do tipo 3, com potência de 35 ou 49 W, equipadas com balastro eletrónico monopotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, dependendo das dimensões do espaço, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, 
“ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetores de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

 Ponto de água. 

 Equipamento específico. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

 Equipamento específico. 

 Ralo de pavimento. 
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ESPAÇOS TÉCNICOS 

ARRECADAÇÕES |  ARQUIVOS 

ESPAÇOS TÉCNICOS: Arrecadações | Arquivos 

NOTAS 

Neste conjunto de espaços encontram-se 
todos os espaços de arquivo e todas as 
arrecadações, designadamente as seguintes: 

i. De apoio à loja escolar; 
ii. De apoio à cafetaria; 
iii. Equipamento informático; 
iv. Material desportivo; 
v. Material de limpeza; 
vi. Material exterior. 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO NÃO --- 

AQUECIMENTO NÃO --- 

VENTILAÇÃO SIM Preferencialmente natural. 

QUADRO ELÉTRICO  

SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 
 1 para iluminação. 

 1 para tomadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Não acessível aos utilizadores. 

TOMADAS 

ENERGIA n – para uso geral. 

DADOS E VOZ ARQUIVOS 
 Tomada RJ45 simples para voz. 

 Tomada RJ45 simples para dados. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

ARRECADAÇÕES 100 lux. 

ARQUIVO 200 lux. 

LUMINÁRIAS 

Monolâmpada, do tipo 2, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
monopotência. 

ARQUIVO 
Armaduras posicionadas perpendicularmente às estantes, de forma a assegurar a 
iluminação de todos os corredores de modo eficiente. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, dependendo das dimensões do espaço, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, 
“ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

ARRECADAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA  Pia de despejo ou equipamento similar. 

ARRECADAÇÃO DE MATERIAL EXTERIOR  Lavatório. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

ARRECADAÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 
 Pia de despejo ou equipamento similar. 

 Ralo de pavimento. 

ARRECADAÇÃO DE MATERIAL EXTERIOR 
 Lavatório. 

 Ralo de pavimento. 
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I 

ESPAÇOS TÉCNICOS 

CENTRAIS TÉCNICAS  

ESPAÇOS TÉCNICOS: Centrais técnicas 

NOTAS 

Os principais espaços técnicos 
identificados nestas fichas são os 
seguintes: 

i. Espaços técnicos de AVAC. 
ii. Central de bombagem do serviço de incêndios. 
iii. Central térmica; 
iv. Armazenamento de resíduos sólidos urbanos (RSU). 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO 

NÃO Na generalidade dos espaços. 

SIM 
Quando exista equipamento que seja fonte de calor (UPS, transformadores de 
isolamento, entre outros), devendo a carga térmica deve ser quantificada. 

AQUECIMENTO NÃO --- 

VENTILAÇÃO SIM 
Nas áreas técnicas sem equipamento gerador de carga térmica deve prever-se ventilação 
natural ou, em casos excecionais, ventilação mecânica. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 
Trifásico, com potência adequada ao espaço e sua 
utilização. 

A prever em todos os espaços onde se 
justifique (exemplo: espaços técnicos de 
AVAC), nos restantes casos ligado aos 
quadros parciais. 
O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica necessária em cada 
compartimento. 

CIRCUITOS 

 n - para iluminação. 

 n - um por equipamento específico. 

 1 para tomadas de uso geral. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

O adequado ao local. 

TOMADAS 

ENERGIA 

 n - para uso geral. 

 n - uma por equipamento específico. 

COMPARTIMENTOS EM COBERTURAS  Tomadas junto aos equipamentos. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

300 lux. 

LUMINÁRIAS Estanques do tipo 3, com potência de 35 ou 49 W, equipadas com balastro eletrónico monopotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

A adequada para proporcionar a saída em segurança do espaço pelos utilizadores, incluindo espaços 
técnicos em coberturas, sem prejuízo do descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

ESPAÇOS CLASSIFICADOS COMO LOCAL DE 
RISCO C OU RISCO C AGRAVADO 

Instalação de cortes por acionamento manual de energia 
(elétrica e gás) junto ao acesso principal, do lado exterior - 
sempre que possível não acessíveis aos alunos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 

INSTALAÇÕES DE ÁGUAS E ESGOTOS  

ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA FRIA 

 ESPAÇOS TÉCNICOS DE AVAC 

 CENTRAL DE BOMBAGEM PARA O SERVIÇO DE INCÊNDIOS 

 CENTRAL TÉRMICA 

 ARMAZENAMENTO DE RSU 

Torneira para lavagens. 

DRENAGEM DE 
ESGOTO 

Ralo de pavimento ou caleira. 
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ESPAÇOS TÉCNICOS 

POLO TÉCNICO PARA BASTIDORES (p r incipal  e  secundár io)  

ESPAÇOS TÉCNICOS: Polo técnico para bastidores (principal e secundário) 

ÁREA ÚTIL 
 Polo técnico principal: 15 m

2 

 Polo técnico secundário: 4 m
2
 

CLIMATIZAÇÃO E VENTILAÇÃO  

ARREFECIMENTO SIM 
Nos pólos técnicos secundários, avaliar caso a caso. 

AQUECIMENTO NÃO 

VENTILAÇÃO SIM 
Exclusivamente ventilação mecânica, devendo estar encravada com comando de 
iluminação. 

QUADRO ELÉTRICO  

POTÊNCIA PREVISTA 

POLO TÉCNICO PRINCIPAL: Trifásico, adequada ao espaço e 
sua utilização. 

O quadro deve fornecer toda a energia 
elétrica de que o espaço necessita. 

POLOS TÉCNICOS SECUNDÁRIOS SEM QUADRO ELÉTRICO 

CIRCUITOS 

 1 para iluminação. 

 1 para tomadas de uso geral. 

 1 por bastidor. 

RESERVAS Garantir 20 % de reservas não equipadas. 

INFRAESTRUTURAS PARA CABLAGEM  

CAMINHO DE 
CABOS 

Em PVC com IK mínimo de 09 para a calha e de 07 para o sistema completo com acessórios, colocado 
a 30 cm do pavimento, medido ao eixo da calha de acordo com o layout do espaço. 
Compartimentada de forma a separar as cablagens de energia e de comunicações, com duas tampas, 
sendo a aparelhagem instalada nos canais respetivos. 

Utilização preferencial, dependendo do tipo de espaço técnico. 

TOMADAS 

PÓLO TÉCNICO PRINCIPAL 

ENERGIA 
n - para uso geral. 

 6 tomadas simples, distribuídas em dois circuitos, junto ao bastidor dos servidores. 

DADOS E VOZ 

 Tomada RJ45 simples para voz. 

 Tomada RJ45 simples para dados. 

 6 tomadas RJ45, preferencialmente junto ao teto, para uso exclusivo dos servidores. 

ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL  

NÍVEL 
RECOMENDADO 

300 lux. 

LUMINÁRIAS 
Monolâmpada, do tipo 2, com potência de 35 ou 49 W, equipada com balastro eletrónico 
monopotência. 

COMANDO DA 
ILUMINAÇÃO 

Efetuado localmente, por interruptor ou comutador de lustre. 

SEGURANÇA 

ILUMINAÇÃO DE 
SEGURANÇA 

No mínimo, um aparelho (de balizagem), do tipo não permanente, colocado por cima da porta da 
sala, por bloco autónomo alimentado por bateria com autonomia de uma hora, sem prejuízo do 
descrito no subcapítulo 2.5, “ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA”. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

Detetor de fumos. 

DETEÇÃO DE 
INTRUSÃO 

Detetor volumétrico, ver subcapítulo 7.3 “SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO”. 
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APÊNDICE 1: ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS 

A ORGANIZAÇÃO DE PROJETO E OUTRA INFORMAÇÃO RELEVANTE 

Os projetos devem ser organizados e apresentados em conformidade com o disposto na Portaria n.º 701-
H/2008, de 29 de julho, sem prejuízo do disposto nestas Especificações Técnicas, no entanto, em cada 
especialidade, deve ainda constar a seguinte informação: 

ESPECIALIDADE ELEMENTOS DE PROJETO 
► INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 

SISTEMAS DE ÁGUAS E ESGOTOS 
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

 REDE DE ÁGUA FRIA / REDE DE ÁGUA QUENTE 

 REDE DE INCÊNDIO 

 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS 

 REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS PLUVIAIS 

► INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 
SISTEMAS ELÉTRICOS 

 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO CLIENTE (PTC) 

 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA (NORMAL, DE SOCORRO E DE 
SEGURANÇA) 

 QUADROS ELÉTRICOS 

 CAMINHOS DE CABOS 

 ILUMINAÇÃO ARTIFICIAL, DE SEGURANÇA, E EXTERIOR (INCLUINDO CÁLCULOS 
LUMINOTÉCNICOS E DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA) 

 TOMADAS DE CORRENTE, FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÕES ESPECIAIS 

 TOMADAS SOCORRIDAS 

 INTERCOMUNICAÇÃO EXTERIOR/ RECEÇÃO DA ESCOLA 

 SINALIZAÇÃO DE CHAMADA/ ALARME NAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS PARA PESSOAS 
COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 INFORMAÇÃO HORÁRIA 

 TERRAS DE PROTEÇÃO (INCLUINDO LIGAÇÕES EQUIPOTENCIAIS) 

 PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 

► INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 
SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES 

 REDE ESTRUTURADA COM AS TRÊS TECNOLOGIAS 

► INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E 
SISTEMAS DE AQUECIMENTO, 
VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO 
(AVAC) 

 SISTEMAS DE AVAC (INCLUINDO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS ASSOCIADAS – REDES, 
DIAGRAMAS E ESQUEMAS DE QUADROS ELÉTRICOS E REDE DE CONDENSADOS) 

 DESENFUMAGEM MECÂNICA, SE APLICÁVEL 

 SISTEMA DE VENTILAÇÃO E TRATAMENTO DE AR PARA AS COZINHAS 

 VERIFICAÇÃO DO RECS (EMISSÃO DE PRÉ-CERTIFICADO) 

► INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE GÁS 

► INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS – ASCENSORES E MONTA-CARGAS 

► SEGURANÇA INTEGRADA  DETEÇÃO DE INCÊNDIOS (INCLUIR MATRIZ DE COMANDO) 

 DETEÇÃO DE INTRUSÃO 

 DETEÇÃO DE GÁS 

 CCTV 

 SINALÉTICA 
 
EQUIPAMENTOS A REFERIR NO PROJETO DE SEGURANÇA MAS A INCLUIR E 
CONTABILIZAR NOUTRAS ESPECIALIDADES: 

 ARQUITETURA: PORTAS CORTA-FOGO, RETENTORES, CLARABÓIAS, VÃOS PARA 
DESENFUMAGEM E SELAGENS CORTA-FOGO; 

 ÁGUAS E ESGOTOS: CARRETÉIS, MARCOS DE INCÊNDIO, CENTRAL DE BOMBAGEM DE 
SERVIÇO DE INCÊNDIO; 

 ELETRICIDADE: ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA E ALIMENTAÇÃO DE RETENTORES DE 
PORTAS CORTA-FOGO, FONTES ALTERNATIVAS DE ENERGIA (GRUPO GERADOR OU 
UPS); 

 AVAC: REGISTOS CORTA-FOGO, DESENFUMAGEM MECÂNICA E EXTINÇÃO DE 
INCÊNDIOS (EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DOS TETOS VENTILADOS OU HOTTES DA 
COZINHA). 

► SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA 

► CONDICIONAMENTO ACÚSTICO 

► PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA ATRAVÉS DE SISTEMA SOLAR TÉRMICO 

► REDE DE AR COMPRIMIDO (quando aplicável) 
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ESPECIALIDADE ELEMENTOS DE PROJETO 
► SISTEMA DE DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

► PRODUÇÃO DE ENERGIA ATRAVÉS DE SISTEMA SOLAR FOTOVOLTAICO 

Em cada especialidade, deve ainda constar a seguinte informação: 

i. Desmontagem, remoção e transporte de equipamentos e materiais existentes, com indicação de riscos 
associados e condições especiais para a sua recolha, eliminação ou valorização; 

ii. Trabalhos de construção civil inerentes à correta instalação dos equipamentos e sistemas; 

iii. Ensaios necessários à execução, teste ou receção de equipamentos e sistemas; 

iv. Documento emitido pela entidade abastecedora de água, com indicação dos valores de pressão 
máxima e mínima no local de ligação à rede pública de abastecimento; 

v. Características de durabilidade dos equipamentos e sistemas e respetiva justificação técnico-
económica das soluções apresentadas. 

vi. As peças desenhadas devem conter informação objetiva relativa ao seguinte: 

 Dimensão, planimetria e altimetria dos equipamentos ou aparelhos instalados em cada local. 

 Dispositivos ou percursos que asseguram a acessibilidade para fins de manutenção aos 

equipamentos e instalações
26

 localizados em áreas técnicas, coberturas ou tetos falsos; 

 Desenhos planimétricos de síntese com todas as especialidades representadas devidamente 

separadas por camadas. 

vii. As peças desenhadas das áreas técnicas, com destaque para a central de bombagem do serviço de 
incêndios ou a central técnica de gestão e controlo, devem ser claras quanto a implantação dos 
equipamentos

27
, com indicação de todas as dimensões e posicionamento identificados. 

B INTERVENÇÃO DE ENTIDADES EXTERNAS 

Determinados projetos encontram-se sujeitos a procedimentos de licenciamento, certificação ou verificação e 
envolvem vistorias obrigatórias até que seja obtida a aprovação pelas entidades competentes. Cada projeto 
deve assim identificar as referidas situações, bem como implementar os procedimentos respetivos junto dessas 
entidades. Destacam-se as situações apresentadas na tabela seguinte. 

                                                                 
26 Instalações e equipamentos de AVAC, por exemplo: 

 UTA; 

 Unidades interiores de climatização; 

 Baterias de aquecimento/ arrefecimento; 

 Registos de caudal, registos corta-fogo, portas de visita, válvulas ou caixas de derivação; 

Instalações e equipamentos de águas e esgotos; 

Central de bombagem do serviço de incêndios; 

Central técnica de gestão e controlo. 

27 Não devem ser apresentados desenhos do tipo esquema unifilar. 
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Tabela XXX. Licenciamento, validação ou certificação de projetos 

PROCEDIMENTO  PROJETO  ENTIDADE INTERVENIENTE 

► LICENCIAMENTO 

 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
 Direções Regionais da Energia e Geologia, do 

Ministério da Economia (DRE); 

 REDE DE GÁS  Entidade acreditada pelo IPAC 

 REDE DE ÁGUAS E ESGOTOS 
 Câmaras Municipais 

 Serviços Municipalizados 

 Outras entidades competentes. 

 REDE DE AR COMPRIMIDO  Entidade acreditada pelo IPAC 

► CERTIFICAÇÃO 

 PRÉ-CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA EM FASE DE 

PROJETO  Perito qualificado 

 CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA NO FINAL DA OBRA 

 INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS (ASCENSORES E 

MONTA-CARGAS) 
 Entidade reconhecida pela Direção-Geral da 

Energia e Geologia 

► VALIDAÇÃO  SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO  ANPC 

 

Uma vez que a instalação de determinados equipamentos tem de ser feita por instaladores ou entidades 
comerciais reconhecidas pelas entidades certificadoras da área de atividade, deve esta exigência ficar expressa 
no caderno de encargos, tal como apresentado na tabela seguinte: 

Tabela XXXI. Trabalhos que requerem instaladores reconhecidos 

INSTALAÇÃO 
CERTIFICAÇÃO OU REGISTO DE 
ENTIDADE ENTIDADE INTERVENIENTE 

► REDE ESTRUTURADA 

CERTIFICAÇÃO DO PROJETO DE COMUNICAÇÕES EM 

CONFORMIDADE COM O ITED E O ITUR
28

 
Instaladores reconhecidos pela ANACOM 

EXECUÇÃO E REALIZAÇÃO DE ENSAIOS PARA 

CERTIFICAÇÃO DA REDE 
► INSTALAÇÕES 

ELETROMECÂNICAS 
CERTIFICAÇÃO DAS INSTALAÇÕES Instaladores reconhecidos pela DGEG 

► SEGURANÇA CONTRA 
INCÊNDIO 

COMERCIALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS 
Entidades registadas na ANPC 

 

                                                                 
28 Obtenção do respetivo número, requerido pelos operadores de telecomunicações. 
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APÊNDICE 2: SÍNTESE DAS SOLUÇÕES DE PROJETO 

CONDICIONADAS 

ESPECIALIDADE TEMA SOLUÇÃO CONDICIONADA 
SISTEMA PREDIAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE 
ÁGUA 

TIPOS DE VÁLVULAS DE 
SECCIONAMENTO DAS TUBAGENS DE 
ÁGUA 

Alternativa a válvulas do tipo volante de diâmetro igual ou 
superior a DN 50. 

REDE DE COMBATE A 
INCÊNDIOS 

IMPEDIMENTO DE ÁGUA ESTAGNADA 
EM DEPÓSITOS DE INCÊNDIO 

Instalação de bomba circuladora sempre que não seja 
possível observar as determinações previstas na Lei. 

DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

UTILIZAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA 
REGA OU LAVAGEM 

Utilização de águas pluviais para regas e lavagens de 
pavimentos exteriores, no âmbito de uma política de 
sustentabilidade e proteção ambiental. 

ILUMINAÇÃO 
INTERIOR 

NÍVEL DE ILUMINAÇÃO NOS SEGUINTES 
ESPAÇOS: 

 SALAS DE GRANDES GRUPOS; 

 ÁREAS DE EXPOSIÇÕES. 

Opção por mais do que um nível de iluminação, em face das 
diversas possibilidades de utilização daqueles espaços 
(exemplo: iluminação para projeção, entre outras). 

REGULAÇÃO DO FLUXO LUMINOSO - 
TIPOS DE COMANDOS DE ILUMINAÇÃO 

Opção por sistemas de regulação diferentes dos 
preconizados na tabela respetiva, designadamente: 

 Comando local, por interruptor ou comutador de lustre; 

 Comando remoto, por atuação nos circuitos de 
iluminação no quadro elétrico; ou 

 Comando localizado em quadro próprio. 

LUMINÁRIAS PARA OS ESPAÇOS 
DESPORTIVOS 

Qualquer luminária instalada em espaços desportivos está 
sujeita a estudo comparativo entre duas opções diferentes. 

SISTEMAS DE AVAC SOLUÇÕES GERAIS DE AVAC Opção por soluções diferente das preconizadas nestas 
especificações técnicas, designadamente sistemas 
alimentados a gás. 

VENTILAÇÃO NATURAL Opção por soluções não passivas diferentes das seguintes: 

 Abertura manual de vãos; ou 

 Através de mecanismos localizados nas fachadas dos 
edifícios, de comando direto ou através de sistemas 
mecânicos. 

CONTROLO DA QUALIDADE DO AR 
INTERIOR 

Opção por soluções diferentes de um sensor de CO2, por 
espaço, ligado à GTC. 

AQUECIMENTO E VENTILAÇÃO NOS 
SEGUINTES ESPAÇOS: 

 ESPAÇOS LETIVOS OFICINAIS; 

 LABORATÓRIOS DO NÚCLEO DE 
ENSINO PROFISSIONAL; 

 GINÁSIO E SALA DE GINÁSTICA; 

 NÚCLEO DO ALUNO; 

 COZINHA E CAFETARIA; 

 ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES. 

Opção por climatização naqueles espaços. 
[justificado em face das condições ambientais, das 
características do espaço ou da posição do compartimento]. 

AQUECIMENTO BASEADO EM 
SISTEMAS DE BOMBA-DE-CALOR 

Opção por sistemas VRF ou chillers, desde que aplicados em 
zonas geográficas com histórico de temperaturas baixas. 

ARREFECIMENTO EM COZINHAS Opção por arrefecimento. 
[justificado em face dos dados climáticos de Portugal 
Continental]. 

POSIÇÃO DAS UNIDADES 
CONDENSADORAS DAS CÂMARAS 
FRIGORÍFICAS DAS ZONAS DE 
ARMAZENAMENTO  

Opção pela colocação de unidades condensadoras em 
compartimentos encerrados, servidos apenas por grelhas de 
ventilação. 

VOLUME DO ARMAZÉM DE RESÍDUOS 
ORGÂNICOS 

Perante a necessidade de uma volumetria superior a 10 m
3
, 

facto que implica a compartimentação do espaço [conforme 
com o Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro] 

GRELHAS DO TIPO DISPLACEMENT Opção por grelhas deste tipo, com exceção de sistemas 
compactos de características mecânicas adequadas. 
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ESPECIALIDADE TEMA SOLUÇÃO CONDICIONADA 
SISTEMAS DE 
TRANSPORTE DE 
PESSOAS 

UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMAS 
ELEVATÓRIAS 

Sempre que esta solução seja a mais viável em alternativa a 
rampas acessíveis [justificado pelo contexto de aplicação]. 

SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO 

CARACTERÍSTICAS DE PORTAS CORTA-
FOGO 

Opção por portas não padronizadas (standard). 

GESTÃO TÉCNICA 
CENTRALIZADA 

REDE DA GESTÃO TÉCNICA 
CENTRALIZADA 

Inclusão de espaços, equipamentos ou atividades específicas 
que não constem das tabelas respetivas. 

PRODUÇÃO DE 
AGUA QUENTE 
SANITÁRIA 

EFICIÊNCIA DOS PERMUTADORES DE 
CALOR 

A eficácia de permuta deve ser sempre indicada, como fator 
justificativo da opção pelo sistema. 

PRODUÇÃO DE ÁGUA QUENTE PARA 
COZINHAS 

Quando considerada uma solução eficiente deve a AQS 
alimentar o maior número possível de equipamentos 
(exemplos: banho-maria e máquina de lavar-loiça). 

Opção pela partilha do sistema de aquecimento utilizado 
para abastecimento de balneários desportivos. 

DISSIPADOR DE CALOR PARA 
PROTEÇÃO DOS PAINÉIS 

Instalação de dissipador de calor de modo a evitar 
sobreaquecimento dos painéis quando expostos a 
temperaturas elevadas em períodos longos de paragem do 
sistema. 

 



 

< <   Índice  < <  

 

 

A
P

ÊN
D

IC
E 

3
 

 

SO
LU

Ç
Õ

ES
 D

E 
P

R
O

JE
TO

 N
Ã

O
 A

C
EI

TE
S 

 





 

< <   Índice  < <  

 

APÊNDICE 3: SÍNTESE DAS SOLUÇÕES DE PROJETO NÃO ACEITES 

ESPECIALIDADE SOLUÇÃO RECUSADA MOTIVO/ RISCO 
ASSOCIADO 

SISTEMA PREDIAL 
DE DISTRIBUIÇÃO 
DE ÁGUA 

UTILIZAÇÃO DA REDE PREDIAL COMO "TERRA DAS INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS". 

SEGURANÇA 

TEMPERATURA DA ÁGUA QUENTE SUPERIOR A 60 °C. 

ABERTURA DE ROÇOS PARA INSTALAÇÃO OU MANUTENÇÃO DE 
TUBAGENS. 

SOLIDEZ DOS ELEMENTOS 

TORNEIRAS QUE IMPLIQUEM A SUBSTITUIÇÃO DE CONJUNTOS 
COMPLETOS DE COMPONENTES. 

CONDIÇÕES DE 
CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE GRUPOS DE BOMBAGEM EM ESPAÇOS SUBTERRÂNEOS. 

REDES DE REGA. 

REDE DE 
COMBATE A 
INCÊNDIOS 

MATERIAIS COMBUSTÍVEIS NAS CANALIZAÇÕES NO INTERIOR DOS 
EDIFÍCIOS. 

SEGURANÇA 

REDES DE INCÊNDIO INSTALADAS FORA DAS CIRCULAÇÕES. CONDIÇÕES DE 
CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 

ILUMINAÇÃO 
INTERIOR 

UTILIZAÇÃO DAS SEGUINTES SOLUÇÕES: 

 APLIQUES DE PAREDE; 

 LUZ INDIRETA; 

 ILUMINAÇÃO NO PAVIMENTO; e 

 ILUMINAÇÃO DECORATIVA. 

EFICÁCIA DO SISTEMA E 
CUSTOS DE EXPLORAÇÃO 

SISTEMAS DE 
AVAC 

SOLUÇÕES DE INSUFLAÇÃO MECÂNICA POSICIONADAS DO SEGUINTE 
MODO: 

 NAS COSTAS DOS ALUNOS [em todos os espaços letivos]; e 

 DIRETAMENTE SOBRE POSTOS DE TRABALHO. 

DESCONFORTO DOS 
OCUPANTES 

UTILIZAÇÃO DOS SEGUINTES SISTEMAS: 

 PAVIMENTO RADIANTE; 

 CONDUTAS EMBUTIDAS NO PAVIMENTO; 

 FUNCIONAMENTO A ÁGUA COM PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO A 
QUATRO TUBOS; 

 EQUIPAMENTOS COM TERMINAIS DE DIFUSÃO LINEARES (GRELHAS 
LINEARES); e 

 GRELHAS DE INSUFLAÇÃO NOS TETOS. 

CUSTOS DE INSTALAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO 

SISTEMAS QUE EXPONHAM E PROPORCIONEM FÁCIL ACESSO DOS ALUNOS 
A EQUIPAMENTOS E COMPONENTES 

Exemplo: Válvulas termostáticas em radiadores. 

SOLUÇÕES DE VENTILAÇÃO COM GRELHAS DO TIPO DISPLACEMENT. ACESSIBILIDADE E DANOS 
NOS SISTEMAS 

Exceção: Sistemas compactos de características mecânicas 
adequadas. 

SEGURANÇA 
CONTRA 
INCÊNDIOS 

MEIOS PORTÁTEIS DE COMBATE AO INCÊNDIO DISPONDO DE ÁGUA COMO 
AGENTE EXTINTOR EM COZINHAS E ÁREAS TÉCNICAS. 

SEGURANÇA E 
INADEQUAÇÃO 

PORTAS CORTA-FOGO DE VIDRO OU MADEIRA. CERTIFICAÇÃO DO 
EQUIPAMENTO E CUSTOS 
DE INVESTIMENTO 

ÁGUA QUENTE 
SANITÁRIA 

SISTEMAS DE ENCHIMENTO AUTOMÁTICO. RISCO DE SUBSTITUIÇÃO 
DA MISTURA ÁGUA-
ANTICONGELANTE Na central deve prever-se um sistema de enchimento manual. 

 







 

 

 

ET:IE 
Este documento e o seu conteúdo é propriedade da Parque Escolar, EPE e não pode ser reproduzido, divulgado ou 

copiado no seu todo ou em parte, sem autorização prévia. Reservados todos os direitos pela legislação em vigor.  
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