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“As cidades são mais do que um conjunto de edifícios ladeando ruas e praças. São organismos vivos.”
Keil do Amaral, em Lisboa uma cidade em transformação, pág. 31
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O tema em estudo está relacionado com a reabilitação e reutilização do antigo edifício da EDP da autoria do Arquiteto Keil 
do Amaral.
Após uma análise detalhada de toda a área envolvente chegou-se à solução que tira mais partido tanto do edifício original 
do Arquiteto como das suas premissas mais importantes através da construção de uma estrutura de alojamento temporário, 
uma forma de trazer nova vida e pessoas a este sítio mais antigo da cidade de Almada.  

Tema

Objectivo

O propósito deste projeto está relacionado com a criação de uma residência de estudantes, com disponibilidade de quartos 
para alugar a jovens e a visitantes de Almada, assim como, a criação de um centro cultural com atividades aberto a toda a 
população.
Pretende-se que com esta reabilitação e este novo uso o edifício volte a estar integrado na vida contemporânea da cidade 
devolvendo as suas origens a esta obra abandonada.
A cidade de Almada dispões de vários meios de transportes públicos, ligações com a grande Lisboa, uma localização es-
tratégica com as suas vista, praias, universidades, turismo, comida, história, todo isto suporta este projeto e torna-o possível. 
Considera-se que esta intervenção é uma mais-valia para o edifício, para o próprio local e para a população de Almada, uma 
vez que, fomenta a aproximação de novas pessoas, sobretudo jovens a esta zona caracterizada pela elevada percentagem 
de pessoas idosas. No entanto, também proporciona aos habitantes locais espaços de atividades, workshops, espaços de 
estar e conviver, exposições dos trabalhos, espaços para conversas, tertúlias ou conferências, tornando-se assim num ponto 
importante de união e convivência entre pessoas.

Introdução
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O edifício em estudo localiza-se no concelho de Almada que hoje em dia tem uma população de cerca de 165 000 habit-
antes, sendo esta cidade a sexta maior do país, subdividida em 5 freguesias: Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas; 
Caparica e Trafaria; Laranjeiro e Feijó; Charneca de Caparica e Soberba; Costa da Caparica.
Este concelho tem uma área territorial com um total de 71 km2, com uma faixa ribeirinha a Norte com 10 Km de extensão, 
com relação visual para Lisboa e para o Estuário do Tejo. Simultaneamente tem mais de 13 Km das praias da região de Lisboa, 
tendo como pano de fundo a paisagem protegida da Arriba Fóssil. É um território caracterizado por uma urbanização de 
génese ilegal dos anos 60 e 70, já que antigamente era uma área rural.  No entanto, também é uma área bastante marcada 
pela industrialização e a sua consequente urbanização. 

Território

Lugar

Mapas de localização de Almada 
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O espaço urbano que constitui a cidade de Almada sofreu o primeiro impulso no final do séc. XIX com a industrialização. 
As localidades próximas assumiram a produção crescente de atividades industriais, criando em Almada um papel principal-
mente administrativo. Já na primeira metade do séc. XX os núcleos urbanos cresceram e acabaram por se ligar formando a 
cidade consolidada de Almada. Nos anos 30 com o retorno dos movimentos migratórios, acabaram por se fixar aqui mais 
pessoas, devido ao trabalho no sector industrial e ao paralelo desenvolvimento dos transportes quer fluviais quer rodoviári-
os. Esta fixação de pessoas veio acentuar, em contrapartida, significativas carências de alojamento e de todo o tipo de in-
fraestruturas. 
Nos anos 60 o antigo eixo comercial principal da Rua Direita/ Rua capitão Leitão acabou por perder a sua força com o apa-
recimento de inúmeros eixos emergentes, no entanto, ainda hoje mantém a sua importância devido à sua homogeneidade 
urbana, ao seu carácter identitário e sócio cultural e ainda pela manutenção de alguns serviços que continuam a funcionar 
nesta via estruturante. 
Atualmente este crescimento urbano desordenado do território tem vindo a ser combatido com vários processos de orde-
namento da câmara. Existindo também uma crescente preocupação urbana onde se valoriza cada vez mais o património 
arquitetónico da cidade.
Para além desta preocupação começou a existir um maior investimento nas atividades económicas emergentes, com o obje-
tivo de fixar mais jovens, dando continuidade à aposta na cultura, no turismo e no lazer. Por outro lado também existe uma 
preocupação para melhorar as condições de vida da população mais envelhecida.

Lissabon. von Almada aus gesehen. (Lisboa vista de Almada). Gravura a buril executada por L. Zechmayer (datas de-
sconhecidas). c. 1834. 

Evolução urbana
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Em termos de mobilidade as ligações com a capital são fundamentais. Estas realizam-se através da ponte 25 de Abril que 
permite a travessia ferroviária e rodoviária, desde 1966, registando um grande fluxo de carros. Para além da ponte, existem 
as ligações fluviais de Cacilhas até Lisboa. 
Posto isto, o concelho de Almada tem outras vias bastante importantes como por exemplo a A2, o IC20, ER-377.2, IC32, a 
CRIPS e a rodoviária da AML que abrange também as áreas do Seixal e do Barreiro. 
Em termos de transportes coletivos, destacam-se o Metropolitano ligeiro que tem paragens em várias freguesias do concel-
ho de Almada (Caparica, Cacilhas, Feijó, Laranjeiro, Corroios e Cova da Piedade), e passa num eixo central da cidade, reor-
ganizando a vida urbana da cidade, promovendo a relação das pessoas através da deslocação e do passeio. Em Almada-Velha 
está também implementado o Flexibus, que se caracteriza por ser um meio de transporte coletivo para séniores e jovens 
assegurado por miniautocarros.
A Câmara Municipal criou um plano com alterações a nível da mobilidade - Acessibilidade 21 – onde se está a implementar 
o transporte coletivo como modelo de uma cidade sustentável.

Estações de metro:

Cacilhas 

25 de Abril

Gil Vicente 

Almada 

Bento Gonçalves  

Ramalha 

Cova da piedade

Parque da Paz 

António Gededão

Pragal

Boa esperança

Fomega

Monte da Caparica

Universidade

Linha do Metro

Delimitação das Freguesias de Almada 

Percursos mais utilizados  

Mobilidade 
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Durante a realização deste trabalho, foram realizadas diversas análises do território com diferentes escalas de maneira a 
ser contextualizar o enquadramento neste lugar. Desta forma, estudou-se os tipos de alojamentos existentes, desde hotéis, 
hostels, pousadas e residenciais; a localização das universidades; de residências de estudantes; universidades seniores; e 
dos aos espaços de culturais já existentes. 

Análise de Almada em escala afastada:

Universidades de estudantes   

Residênsias em Almada

Usos
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Desta análise é possível concluir que a oferta de alojamento existente neste território apenas se destina aos turistas, existin-
do por isso uma grande carência de alojamento temporário para os mais jovens. 
Quanto às residências de estudantes que existem no concelho são bastante distantes do centro de Almada e, para além 
disso, com a quantidade de universidades neste concelho conclui-se que não são suficientes, o que sustenta e justifica a sua 
criação no programa proposto. 
Relativamente aos programas dedicados aos mais velhos, verificou-se que existem algumas universidades seniores e ativi-
dades relacionadas com a música, com o teatro, museus e centros interpretativos. Desta forma, o programa proposto seria 
um complemento e não uma concorrência. 

Análise de Almada em escala afastada:

Universidades sénior 

Espaços culturais

Espaço de alojamento temporário
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Keil do Amaral (1910 – 1975) arquiteto português com uma vasta obra construída e autor de obras teóricas, tendo sido im-
portante o seu contributo para a consolidação da consciência moderna na arquitetura em Portugal.
Nas suas obras não se deixou influências pelo regime do Estado Novo e conseguiu manter uma distância critica em relação ao 
Estilo Internacional, sendo capaz de conciliar a racionalidade moderna com o estudo ponderado da arquitetura tradicional.
Alguns dos seus maiores projetos foram: Pavilhão Português da Feira Internacional de Paris, o Parque Florestal de Monsanto, 
o Parque Eduardo VII e a Alameda do Campo Grande.

Arquitecto keil do Amaral

Arquitecto

Proposta
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Nos anos 30-40 era um pequeno edifício residencial, exemplo do Português Suave que caracteriza a arquitetura do 
Estado Novo.
Em 1945 o edifício foi projetado pelo Arquiteto Keil do Amaral para albergar os escritórios da União Elétrica Portugue-
sa. 
Em 1962 foi realizada a expansão dos escritórios e foram criados os armazéns, com ligação ao corpo pré-existente 
projetado pelo Arquiteto Keil do Amaral.
Até aos dias de hoje o edifício sofreu diversas alterações, como é o caso da demolição dos interiores criados em 1962 
mantendo-se apenas a fachada e a estrutura porticada de betão, assim como, consecutivas alterações em todos os 
volumes no seu interior e nas fachadas, com abertura de novos vãos e elevação das coberturas para criação de pisos 
extra. Estas obras consecutivas acentuam a consecutiva desvalorização deste património arquitetónico durante o tem-
po, culminando com o abandono do mesmo em 2004 quando a EDP mudou de instalações.

Imagem original do exterior do edifício

Evolução do edifício em estudo

Existente 1930-1940 Existente 1962 Existente 1962-1970 Proposta Existente 1940-1945  
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Planta piso 1 Planta piso 2

Desenhos originais 
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Fotografias antigas 
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Fotografias actuais
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O conceito da proposta é o encerramento do edifício em volta do pátio interior, criando a ideia de claustro que pode 
vir a ser usado como extensão ao ar livre do programa do espaço cultural mas ao mesmo tempo ser um espaço de 
estar. Desta forma é valorizada a ligação do próprio edifício com o interior do quarteirão, que permite uma importante 
entrada só possível através de uma transição de cotas criada por um sistema complexo de rampas. Para além desta 
entrada relacionada com o interior do quarteirão, existem ainda mais entradas em cada uma das ruas que o edifício 
estabelece relação. 
Ao estudar-se a construção original do Arquiteto Keil do Amaral decidiu-se que faria sentido voltar aos dois pisos nos 
corpos a reabilitar, mantendo a coerência das coberturas.

Conceito

Ortofotomapa com o projecto 

Projecto novo

Reabilitação do
existente 
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Programa do piso 1:

Programa do piso 2:

Programa do piso 3:

Programa do piso 4: Acessos

Apartamento T0

Espaços de convívio 

Acessos

Apartamento T0 duplex
Instalações sanitárias 
Quartos duplos 

Cozinha partilhada 

Apartamento T0

Espaços de convívio 

Acessos

Restaurante

Instalações sanitárias 

Espaços de convívio 
Espaços para as crianças

Sala de trabalho
Área técnica

Apartamento T0 duplex

Quartos duplos 

Cozinha partilhada

Acessos

Bengaleiro

Auditório

Instalações sanitárias 
Biblioteca e sala de estudo 
Ginásio

Balneário

Área técnica

Sala de workshops
Sala de trabalho

Restaurante

Programa do piso -1:

O programa proposto tem como objetivo colmatar carências evidenciadas na área urbana, como por exemplo, a neces-
sidade de atrair e fixar os jovens ao mesmo tempo que de apoia a população envelhecida e a continuidade na aposta 
das indústrias criativa.
Assim, divide-se o programa entre residência de estudantes: quartos duplos que dispõem de cozinha partilhada, 
com as áreas de apoio da lavandaria e do espaço de arrumos, biblioteca, sala de estudo, pequenos T0 individuais ou no 
máximo duplos; e centro cultural: ginásio, um auditório, espaços de estar, salas de trabalho, restaurante/café, espaço 
para crianças.
No desenvolvimento em altura, o primeiro piso funciona como espaço cultural: salas de workshops, auditório, res-
taurante/ café, a conjugar com espaços de atividades também para os que aqui residem: ginásio, biblioteca e sala de 
estudo. 
A ligação entre os diferentes pisos é realizada através de uma escadaria vertical acentuada pelo vazio no seu interior, 
que ao longo dos pisos se caracteriza por diferentes contornos, culminando com uma claraboia na cobertura que per-
mite a entrada de luz. 
No segundo andar na parte nova localizam-se as áreas culturais: espaço de crianças e espaço de estar; no edifício a 
reabilitar localizam-se os quartos da residência, com os seus respetivos espaços de apoio. Nos quartos individuais o pé 
direito elevado possibilita a realização de um mezanino. Na parte inferior desenvolve-se a cozinha, espaço de estar e 
casa de banho e na parte superior os quartos. O mesmo não acontece nos quartos duplos que só dispõem de casa de 
banho, tendo uma cozinha comum para todos. 
O novo corpo do edifício tem mais dois pisos do que o edifício original onde foram criados vários T0. Optou-se por esta 
solução para marcar claramente uma diferença entre os dois edifícios e ao mesmo tempo aproximar o novo corpo às 
cotas dos edifícios vizinhos, servindo como elo de ligação. 

Programa

Acessos

Estacionamento 
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Ao longo de todo este processo de definição dos espaços e delimitação dos mesmos optou-se pelo aproveitamento 
dos pilares e das fachadas do edifício existente. Posto isto, nos pisos inferiores estão localizadas as zonas comuns, 
acessíveis a todas as pessoas e nos pisos superiores as áreas mais restritas e privadas. 
A dinâmica dos espaços e das vivências tanto dos habitantes como dos visitantes foram sempre um ponto a ter em 
grande consideração, como se pode verificar na criação do duplo pé direito no restaurante/café e na importância que a 
escadaria e o seu enorme vazio adquirem em todo o projeto. Relativamente às áreas técnicas ou espaços secundários 
como por exemplo as casas de banho, a lavandaria e os arrumos têm uma localização menos nobre. 

Configuração funcional

Piso -1:

Piso 1:

Piso 2:

Piso 3:

Piso 4:
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A reabilitação proposta caracteriza-se pela afirmação do contraste entre o existente, que se vai preservar, e o edifício novo 
criado a partir de novas opções e resoluções atuais.
O novo corpo é marcado pela verticalidade da fachada, premissa já existente no edifício a reabilitar. Aqui foi criada uma 
métrica em que os vão distam sempre a mesma medida entre eles tanto para os lados como para cima e para baixo, premissa 
essa que se repete entre os pilares do edifício com pequenas alterações pontuais.
Desta forma, no novo corpo optou-se por um sistema de fachada ventilada e revestida com pedra lioz interrompida pela 
métrica dos vãos. A estrutura deste edifício seria de betão com acabamento em pintura branca. A laje teria acabamento de 
piso flutuante a madeira de carvalho dando um ar mais habitável e confortável, a escadaria teria uma guarda de vidro com 
remate de madeira, mas a guarda oposta ao vazio seria de betão com acabamento de pintura branca. Nos apartamentos 
seriam adotadas as mesmas soluções sendo que nas casas de banho e nas cozinhas o pavimento e as paredes seria com aca-
bamento de azulejos. 
No edifício a reabilitar foi estudada a soluções dos anos correspondentes e por isso sabe-se que a estrutura é de alvenaria 
de tijolo com acabamento a pintura branca e apenas os elementos horizontais são de betão. Em relação aos pavimentos op-
tou-se pela continuidade do pavimento flutuante de madeira. 

Materialidade 

Corte prespectivado na proposta nova 
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Fotografia do Museu

Para o desenvolvimento e a concretização deste projeto foi fundamental a análise se outros projetos.

Como o caso do MUSEU DO DESIGN em Londres criação de duas equipas de arquitetos e um arquiteto de interiores: OMA; 
Allies and Morrison; John Pawson. Este museu foi o resultado da reabilitação realizada ao edifício Commonwealth Institute 
da década de 1960, tendo sido inaugurado em Novembro de 2016. Esta obra é caraterizada pelos seus envidraçados, teto de 
cobre, arquitetura moderna, design minimalista, utilização de madeira clara, betão à vista e principalmente pelo seu enorme 
átrio que se transforma num vazio a partir do qual todo o edifício se desenvolve. Este museu é composto por uma biblioteca, 
por espaços educacionais, arquivos de trabalho, auditório lojas e restaurantes, para além disso, por vezes ocorrem aqui ainda 
diversas exposições temporárias e palestras.

Referências
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Cidade da justiça e L’ Hospitalet 

Algumas obras de David Chipperfield e o desenho de muitas das suas fachadas onde é acentuada a verticalidade da edifi-
cação e a maneira com esta se assume e impõe, adaptando-se ao mesmo tempo à envolvente existente.

É o caso da CIDADE DA JUSTIÇA E L’ HOSPITALET DE LLOBERGAT, em parceria com Fermín Vázquez Arquietctos, o conjunto 
é composto por um total de oito edifícios inter-relacionados com uma praça pública, existindo aqui um enorme equilíbrio 
entre as áreas de trabalho, as áreas públicas e a própria paisagem. 
Todos os edifícios são caraterizados pelas fachadas “gaiolas”   de betão armado com cores diferentes uns dos outros e a suas 
plantas livres com as lajes de betão à vista, que dão origem ao desenho dos interiores púbicos, salas de tribunais e vários 
escritórios. 
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Escola de Administração em Paris

Outro projeto do arquiteto David Chipperfield de referência é a ampliação da Escola de Administração em Paris. Esta é car-
aterizada por uma fachada escalonada de 126m de comprimento e por um novo edifício de entrada. O arquiteto tonou a de-
cisão de recuar módulos da fachada e criar assim uma sensação de movimento onde surgem pátios fragmentados. O projeto 
agrega diversas salas de aulas e um auditório em torno de um grande foyer, que é uma das principais artérias de distribuição 
do complexo universitário, conectando-se com as restantes instalações. 
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Miradouro de São Pedro de Alcântara 

Os espaços de miradouro na cidade de Lisboa também foram importantes na caraterização do espaço de estar, assim como, 
do percurso criado no interior do quarteirão que dá acesso ao novo edifício pelo segundo piso, assim este espaço composto 
por plataformas, cria diversos percursos e espaços de estar. Aqui foi utilizada a calçada dos passeios intercalada com espaços 
verde, funcionando como uma bolha refúgio da cidade. São exemplos destes espaço o MIRADOURO DE SÃO PEDRO DE 
ALCÂNTARA.
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Terraços do Carmo Baixa – Chiado

Os TERRAÇOS DO CARMO de Álvaro Siza em Lisboa fazem parte do plano de recuperação/ reabilitação da zona afetada 
pelo incêndio no chiado em 1988, que tem sido elaborado de forma gradual. Desta forma, com a inauguração da ligação do 
percurso pedonal do Pátio B ao Largo do Carmo e aos Terraços do Carmo concluiu-se o estabelecido no Plano de Pormenor 
e nos planos particularizados para esta zona em 2015. Esta intervenção vence o desnível topográfico que existia do “Pátio 
B” e no portal Sul do Convento do Carmo, articula espaços e cria momentos de lazer e de estar, valorizando a importância 
patrimonial do local.
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Desenhos 

0 5 10 20 m

Planta de cobertura 
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 C C’

 A’ B’

 D D’
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Planta piso 3 cota 54m

0 5 10 20 m
 A B

 A’ B’
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 D’

 C’
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Planta piso 2 cota 47m

0 5 10 20 m A B

 A’ B’
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 C’
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Planta piso 1 cota 45m
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 A’ B’

 D

 C

 D’

 C’
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Planta piso 0 cota 42m

0 5 10 20 m A B
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Planta piso  -1 cota 35m

0 5 10 20 m

 A B

 A’ B’

 D

 C

 D’

 C’
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 20 10 5 0  (m)

Corte AA’

54.97 m

48.69 m

43.36 m

46.77 m

40.91 m

37.16 m

35.7 m

39 m

54.97 m

48.69 m

43.36 m

46.77 m

40.91 m

37.16 m

35.7 m

39 m
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 20  (m) 10 5 0

Corte BB’

54.97 m

39 m

51.1 m

47.23 m

43.36 m

35.7 m

54.97 m

39 m

51.1 m

47.23 m

43.36 m

35.7 m
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 20  (m) 10 5 0

Corte CC’

54.97 m

39 m

51.1 m

47.23 m

43.36 m

35.7 m

48.69 m

54.97 m

39 m

51.1 m

47.23 m

43.36 m

35.7 m

48.69 m
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 20  (m) 10 5 0

Corte DD’

54.97 m

39 m

51.1 m

47.23 m

43.36 m

35.7 m

48.69 m

54.97 m

39 m

51.1 m

47.23 m

43.36 m

35.7 m

48.69 m
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 20  (m) 10 5 0

Alçado pela Rua Francisco de Andrade            
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 20  (m) 10 5 0

Alçado pela Rua Bernardo Francisco da Costa         
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Materiais   

Cobertura:
1. Telha cerâmica marselha
2. Ripado para assentamento das telhas de 
madeira
3. Contra-ripado
4. Membrana impermeável 
5. Isolamento térmico em poliestireno extru-
dido 
6. Betão armado 100mm
7. Estuque e pintura 10mm

Parede divisória dos apartamentos:
8. Tijolo cerâmico perfurado de 20mm por 
9mm com ligação por argamassa de cimento 
5. Isolamento térmico em poliestireno extru-
dido 50mm
7. Estuque e pintura 10mm

Laje entre pisos:
9. Rodapé em madeira de carvalho 
10. Pavimento flutuante de madeira 14mm, 
com 5 camadas de capa de madeira de carval-
ho nobre 3,3mm, com contraplacado de 9mm 
em Combi C1 e incorpora um underlay de 
cortiça de 2 mm para isolamento acústico tipo 
colecção acousticfloor plus da Ferreira Martins
11. Betão aramdo com 275mm
7. Estuque e pintura de 10mm 

Fachada:
5. Isolamento térmico em poliestireno extru-
dido
12. Tijolo cerâmico perfurado de 20mm por 
15mm com ligação por argamassa de cimento
5. Estuque e pintura 10mm

Tecto falso:
6. Aparelhos de ventilação
7. Iluminação

Planta piso 0 do T0 Planta piso 1 do T0

Corte transversal  Corte longitudinal prespectivado  

 0  1  3  5  (m)

POR 1 Cobertura inclinada de telas marselha 
 

1. Telha cerâmica marselha 
2. Ripado para assentamento das telhas de ma-
deira 
3. Contra-ripado 30mm
4. Membrana impermeável  5mm
5. Isolamento térmico em poliestireno extrudido 
50mm
6. Betão armado 100mm

POR 2 Ligação da janela com a parede de alve-
naria
 
1. Janela fixa  com caixilharia de alumínio termo-
lacado de cor cinzenta tipo Navarra aparafuzada 
ao vão, com vidro dulo de 4mm, caixa de ar de 
3mm e vidro simples de 6mm
2. Peitoril de betão armado com pingadeira 
3. Estuque e pintura  
4. Tijolo cerâmico perfurado de 20mm por 15mm 
com ligação por argamassa de cimento 
5. Isolamento térmico em poliestireno extrudido 
de 60mm

POR 1 Ligação da parede de alvenaria com laje de 
betão armado 

1. Tijolo cerâmico perfurado de 20mm por 9mm 
com ligação por argamassa de cimento 
2. Isolamento térmico em poliestireno extrudido 
de 50mm 
3. Estuque e pintura 10mm
4. Pavimento ceramico de cor cinzenta antracite 
de 300x300mm tipo Cinca 
5. Cimento cola
7. ProFormat-rede 
8. Isolamento de poliestireno estrutido 
9. Rodapé em madeira de carvalho
10. Pavimento flutuante de madeira 14mm com 
encaime macho-fêmea, com 5 camadas de capa 
de madeira de carvalho nobre 3.3mm
11. Contraplacado de 9mm em Combi C1
12. Underlay de cortiça de 2mm para isolamento 
acústico tipo colecção acousticfloor plus da Fer-
reira Martins 
13. Betão armado 100mm

 1  3  (m) 0

Detalhes construtivos quarto tipo            
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 0  1  3  5  (m)

1. Tijolo cerâmico perfurado de 20mm 
por 9mm com ligação por argamassa de 
cimento 
2. Isolamento térmico em poliestireno 
extrudido de 50mm 
3. Estuque e pintura 10mm
4. Rodapé em madeira de carvalho
5. Pavimento flutuante de madeira 14mm 
com encaime macho-fêmea, com 5 cama-
das de capa de madeira de carvalho nobre 
3.3mm
6. Contraplacado de 9mm em Combi C1
7. Underlay de cortiça de 2mm para isola-
mento acústico tipo colecção acousticfloor 

1. Telha marselha 
2. Placa sub-telha tipo Imperline 
3. Grampo de fixação para telha marselha
4. Telhão advance lusa
5. Membrana ventilada micro-perfurada
6. Grampo de suporte regulável em altura 
7. Fita asfáltica
8. Ripa de madeira

POR1 Cumeeira ventilada 

POR2 Ligação da parede de alvenaria com 
laje de betão fungiforme

 1  3  (m) 0

Materiais      
    
Cobertura:
1. Telha cerâmica marselha
2. Ripado para assentamento das telhas de 
madeira
3. Contra-ripado
4. Membrana impermeável 
5. Isolamento térmico em poliestireno 
extrudido 
6. Betão armado 100mm
7. Estuque e pintura 10mm

Tecto falso:
8. Iluminação
9. Aparelhos de ventilação

Laje entre pisos:
10. Rodapé em madeira de carvalho 
11. Pavimento flutuante de madeira 14mm, 
com 5 camadas de capa de madeira de car-
valho nobre 3,3mm, com contraplacado de 
9mm em Combi C1 e incorpora um underlay 
de cortiça de 2 mm para isolamento acústico 
tipo colecção acousticfloor plus da Ferreira 
Martins
12. Betão armado  com 275mm
13. Laje fungiforme 

Fachada:
14. Janelas simples com caixilharia em alumi-
nio termolacado de cor cinzenta tipo Navarra 
com vidro duplo de 6mm 
15. Peitoril em betão armado
16. Tijolo cerâmico perfurado de 20mm 
por 15mm com ligação por argamassa de 
cimento
5. Isolamento térmico em poliestireno extru-
dido 60mm
 7. Estuque e pintura 10mm

Parede divisória dos apartamentos:
17. Tijolo cerâmico perfurado de 20mm por 
9mm com ligação por argamassa de cimento 
5. Isolamento térmico em poliestireno extru-
dido 50mm
7. Estuque e pintura 10mm

Detalhes construtivos da cozinha partilha e de 
uma sala de estudo          
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POR 3 Cobertura vegetal  
 

1. Terreno vegetal 
2. Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 
200 g/m2 como camada separadora
3. Lamina granular em polietileno de alta 
densidade,
4. Isolamento térmico em placas de poli-
estireno extrudido
5. Membrana de impermeabilização em 
betume polimero APP com aditivo anti-raíz-
es na massa betuminosa armada com ar-
madura de poliéster protegida a polietileno 
em ambas as faces
6. Membrana de impermeabilização em 
betume polímero APP com 3 kg/m2 e 
armadura de fibra de vidro protegida a 
polietileno em ambas as faces
7. Emulsão betuminosa como primário de 
impermeabilização
8. Camada de forma - Pendentes e Regu-
larização
9. Laje fungiforme 

POR 2 Fachada ventilada fixação das pedras  
 

1. Pata mecânica PR em INOX tipo EU-
ropofix 
2. Porca cravada 
3. Pemo roscado 
4. Manga plástica
5. Pedra lioz amaciada  50mm
6. Caixa de ar 70mm 
7. Isolamento térmico em poliestireno ex-
trudido 80mm 
8. Betão armado 200 mm

 1  3  (m) 0

Materiais     
 
Claraboia: 
1. Vidro Duplo low-e fixado com fita VHB dupla face com 
6mm
2. Caixilharia em alumínio tipo Hedron System
3. Estrutura metálica de apoio
4. Vedação em silicone de cura neutra não acético

Cobertura e caleira:
5. Estuque e pintura de cor branca de 5mm
6. Betão armado de 200mm
7. Camada de forma 20mm
8. Tela impermeabilizante cruzada 20mm
9. Isolamento térmico em poliestireno extrudido de 8mm
10. Manta geotextil 2mm
11. Camada de godo, seixo rolado de pequenas dimensões, 
de 100mm
12. Capeamento metálico 50mm

Fachada ventilada:
13. Pedra lioz amaciada de fixação com pata metálica PR 
em inox tipo Europofix , com caixa de ar de 70mm, e 
isolamento térmico em poliestireno extrudido de 8mm

Janelas:
14. Janela basculante de caixilharia de aluminio termolaca-
do de cor cinzenta tipo Navarra, com vidro duplo de 6mm 

Guardas:
15. Solução de vidro View Cristal tipo Cortizo de 23mm, 
caixillharia de aluminio, com corrimão em madeira de 
carvalho nobre com  50mm 

Laje entre pisos:
16. Remate com madeira de carvalho nobre 50mm
5. Estuque e pintura de 5mm
6. Betão armado com 250mm 
17. Pavimento flutuante de madeira 14mm, com 5 camadas 
de capa de madeira de carvalho nobre 3,3mm, com con-
traplacado de 9mm em Combi C1 e incorpora um underlay 
de cortiça de 2 mm para isolamento acústico 
tipo colecção acousticfloor plus da Ferreira Martins

Cobertura do estacionamneto:
18. Laje de betão fungiforme
19. Aparelho de iluminação
20. Relva  
21. Terra orgânica vegetal de 221mm
22. Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200g/m2 como 
camada separadora, ipo IMBERSEP 200, de 42mm
23. Lamina granular em polietileno de alta densidade, tipo 
Isola Platon 25, de 89mm
24. Isolamento térmico em placas de poliestireno extrudi-
do, tipo Ifoam cobertura, de 20mm
25. Menbrana de impermeabilização em betume polimero 
App como 3 kg/m2 e armadura de vidro protegida a poli-
etileno em ambas as faces, tipo PolyPlas 30, de 20mm
26. Imulsão betuninosa com primario de impermeabi-
lização, tipo Imperlote F, de 2mm
7. Camada de forma

Laje em contacto com o solo:
27. Terrreno compacto
8. Tela impermeabilizante cruzada 20mm
6. Betão armado 200mm
7. Camada de forma 50mm
28. Betão à vista de 50mm

POR 1 Caleira  

1. Estuque e pintura de cor branca de 5mm
2. Betão armado de 200mm
3. Camada de forma 20mm
4. Tela impermeabilizante cruzada 20mm
5. Isolamento térmico em poliestireno ex-
trudido de 80mm
6. Manta geotectil 2mm
7. Camada de godo, seixo rolado de pe-
quenas dimensões, de 100mm
8. Capeamento metálico 3,5mm

Detalhes construtivos de um corte 
vertical na parte nova         

6 7 8 9 10 11 125 13

POR2POR1

POR3
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Fotografias das maquetes do processo 
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Fotografias da maquete final 


