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PROPOSTA ARQUITETURA
INTRODUÇÃO

O presente documento é parte integrante da proposta de Projeto de arquitetura de 
um “empreendimento imobiliário-turístico” a contruir na oral marítima da Cidade da 
Praia sob regime de concurso, solicitado pela empresa Sogei.

Tendo em conta que o ambiente de negócios em Cabo Verde vem ganhado reformas 
no sentido de modernização, desenvolvimento e melhorarias que vem sendo imple-
mentado pelo governo, o senário de investimento torna-se propício tanto no setor 
de turismo como de negócio. Aliado a estabilidade social e política, a proximidade e 
equidistância à Europa e Américas, o bom clima e a “morabeza” do povo Caboverdi-
ano potencializa cada vez mais o turismo de negócios. É natural que essa evolução 
seja acompanhada de maiores exigências a nível de fornecimento de serviço de 
qualidade que alie o conforto, a sofi sticação e luxo.

Nesse sentido a presente proposta pretende garantir um projeto que integre o em-
preendimento no local em que está inserido, dando-lhe as caraterísticas e identidade 
de um ambiente curvilíneo resultante da presença forte do Oceano Atlântico aliado 
ao conforto e luxo presentes Na distribuição e decoração do espaço interno. 

Indo ao encontro das necessidades apresentadas pelo projeto e do programa 
proposto, a estrutura compõe-se por:

 - Um embasamento único nos dois primeiros pisos, onde o piso 0 ocupa uma área 
de implantação de 3207 m2 (64,14%), libertando a restante área para o uso público 
e o piso 1 com uma área implantação de 5000 m2 (100%) representando boa parte 
da área comum com diversas funções;

 - Duas Torres, que surgem a partir do embasamento, sendo a torre Este de hab-
itação e a de Oeste do hotel, num total de 2500 m2 de área de implantação (25%). 

Todo o empreendimento compõem um total de 11 pisos acima do solo num total de 
38 308 m2 área construída.

Como componentes da arquitetura segue-se abordando o seguinte:

 - Localização e Enquadramento;

 - Condicionantes;

 - Proposta: 

Conceito;

Peças Desenhadas;

Programa Funciona;

Quadro Geral.
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PROPOSTA ARQUITETURA

PALMAREJO

ACHADA SANTO ANTONIO

PRAINHA

LOCALIZAÇÃO E ENQUADRAMENTO

Localizado na zona de Quebra Canela, no sul 
da Cidade da Praia, a área de intervenção fi ca 
delimitado a Norte por um alinhamento de con-
strução seguido da avenida George Barbosa e 
a Este, Sul e Oeste pela zona balnear rochosa 
da Quebra Canela, sito privilegiado com 3 quad-
rantes virados para o mar Atlântico.

O empreendimento está inserido na paisagem 
da orla marítima ocupando a linha da frente para 
o mar, fi cando a uns 200 m da praia de mar, 2 km 
do plateau e a menos de 7 km do aeroporto In-
ternacional de Nelson Mandela. O local é aces-
sível através da avenida Jorge Barbosa com 
conexões direta a três zonas de maior interesse 
económica, Achada Santo António, Chã D`Areia 
e Plateau.

Como parte de um contexto urbano, o em-
preendimento encontra-se numa área de alta 
concentração de atividades de lazer da cidade 
da Praia, onde encontramos a zona balnear da 
Quebra Canela, miradouro do Cruz de Papa, 
como também é rodeado por serviços de restau-
ração, espaços dançantes, espaço comercial e 
hotéis.
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PROPOSTA ARQUITETURA
ENQUADRAMENTO TURISMO/NEGÓCIOS

O interesse internacional tanto por negócios como pelo 

turismo em Cabo Verde, vem crescendo, muito pela 

posição geostratégica de proximidade com as américas 

e Europa, também pela estabilidade política, pelo inter-

esse público por esses setores aliado ao clima favorável 

e a “morabeza” do povo Caboverdiano.

O turismo assume-se como a principal atividade económi-

ca do país, com cada ilha apresentando potencialidades 

de crescimento com ofertas de interesses distintas.

Com vistas nestas potencialidades estudos foram feitos 

nesses setores de modo a identifi car as necessidades 

e traçar intervenções. Sendo previsto uma necessidade 

urgente de planifi cação, urbanização e infraestruturação, 

investimentos vem sendo feito pelo governo, no forne-

cimento de energia, água, infraestrutura, capacitação de 

mão-de-obra assim como reformas em fornecimento de 

serviços públicos, no sentido de melhorar as condições 

de desenvolvimento desses setores. 

Neste caso, a aposta nestes setores demostra o inter-

esse no desenvolvimento generalizado e intenções de 

elevar o nível de qualidade do turismo e de negócios.

Por seu lado, o empreendimento vem oferecer um produ-

to que une os dois setores aqui referidos, com o deferen-

cial do serviço ser direcionado, de alto nível e inovador, 

aliado ao desenvolvimento
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PROPOSTA ARQUITETURA

Estudo do percurso Solar - Solstício de Verão

19.00 PM12.00 PM7.00 AM

Gráfi co Climático - O mês mais seco é Março e tem 0 mm de precipitação. 
Com uma média de 89 mm o mês de Setembro é o mês de maior pre-
cipitação.

Gráfi co de Vento - O mês mais ventoso é Março com probabilidade do 
vento de 93%. Os ventos predominantes do quadrante nordeste .

Gráfi co de Temperatura- Com uma temperatura média de 28.1 °C, Outu-
bro é o mês mais quente do ano. Com uma temperatura média de 23.0 
°C, Janeiro é o mês com a mais baixa temperatura ao longo do ano.

CONDICIONANTES
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PROPOSTA ARQUITETURA
CONCEITO ARQUITETONICO

“MOLDADO PA MAR” - O Mar em cabo verde possui uma 
presença imperial e todos os elementos que se relacionam a 
ele representa um símbolo de identidade que tem inspirado 
nossos poetas e compositores. E que aqui o tema “MOL-
DADU PA MAR” assume forma arquitetónica com a solução 
da proposta explorando o fenómeno do encontro entre mar 
e rochas, com a primeira a moldar a segunda e a resultante 
deste fenómeno: as pedras do mar em metamorfose, o “CAL-
HAU”.

O volume do complexo surge então em formas curvelineos 
conferindo identidade e autenticidade ao complexo edifi cado 
e ao mesmo tempo permite integrar na paisagem o enorme 
volume construído advento de um programa denso. A curva 
pela sua complexidade em forma de calhau permite uma 
riqueza volumétrica a tal ponto que em qualquer quadrante o 
complexo terá uma imagem distinta.

O volume remontando a paisagem da oral da Quebra Canela 
com os seus calhaus, onde peças importantes do conjunto 
assumem caraterísticas dos contornos de um pequeno agru-
pamento de 5 calhaus em cima de uma plataforma em taman-
hos e formas diferenciados:

- A torre do hotel com sua forma livre surge a poente voltada 
para uma vista do mar aberto e para a parte menos urbana 
que oferecerá um ambiente mais reservado aos hóspedes;

- A torre de habitação com sua forma destinta localiza-se a 
nascente voltada para a vida urbana, para a praia de mar de 
quebra Canela;

- A Terceira peça, parte superior de uma forma irregular, da 
origem a cúpula do auditório, permitindo que está com um 
pé-direito base de 4,5m atinge os 6,5m de altura;

- Na frente mais próximo ao mar virada a sul, temos o con-
torno em negativo da quarta peça irregular que da origem a 
área do deck e piscina, o calhau deixa a sua presença com o 
negativo na plataforma; e

- Ainda virado para o mar, do lado nascente temos mais 
uma vez o contorno de uma forma irregular subtraída que 
da origem a um anfi teatro / miradouro que rebaixa e se ori-
enta para o mar com a plateia voltada para a praia de Quebra 
Canela. Este espaço de estar e contemplação do horizonte 
está preparado para receber performances ligado aos futuros 
programas de animação do hotel.
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ESQUEMA DE EVOLUÇÃO CONCEITUAL

Evolução do conceito arquitetónico assenta em 3 princípios estruturantes:

1 - Metamorfose da forma – as duas torres moldam-se de modo a ampliar a vista sobre a paisagem envolvente, com o mínimo de obstáculo, no entanto a ampliação de vista redireciona o vento predominante do nordeste que passa a ter maior infl uência na área de lazer, e para 
dinamizar a ação do vento, surge o volume da cúpula do auditório como obstáculo e protege a ação do vento. O quarto volume é o contorno de parte de uma forma livre originando uma zona de deck e piscina no limite da construção, criando o efeito de infi nito. O Quinto elemento surge 
como demarcação de uma zona onde se retirou um volume irregular, dando origem ao anfi teatro, um espaço de contemplação e de atividades recreativas culturais.

2 - Leveza – Diante do grande desafi o do projeto, muito pelo programa extenso e denso, criou-se uma forma que lhe confere leveza. Através da minimização dos obstáculos visuais, a dinâmica que fl ui pelas formas curvas e pelo efeito fl utuante que aparenta o embasamento do com-
plexo através da libertação de parte do piso térreo para espaço (semi) público exterior. 

3 - Praça do Atlântico – Um elemento que surgi através da libertação do eixo perpendicular ao mar, no piso 0, mantendo a vista desobstruída e integrando o empreendimento no seu entorno numa relação direta com o mar, as pessoas e com a paisagem. Um espaço coberto onde 
se celebrará a cultura através da música, dança, teatro, ganhando vida e interagindo com os demais espaços públicos do conjunto, nomeadamente a praça de alimentação e espaços comerciais. Pretendemos que este espaço seja um ponto por excelência de cultural e reunião da capital, 
ao mesmo tempo, ao ser um foco de atração, que contribui decisivamente para o sucesso económico-fi nanceiro do empreendimento.

LIMITE DO TERRENO

MODELAÇÃO / CONDICIONANTES

PARÁMETROS E ÍNDICES URBANÍSTICOS

ANFITEATRO

PRAÇA DO ATLÂNTICO

ACESSOS

VISTAS

SOLUÇÃO FINAL
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PROPOSTA ARQUITETURA
SOLUÇÃO ARQUITETÓNICA

Estrutura Modular - A complexa forma orgânica 

do empreendimento limita-se a fachada, sendo que 

toda a estrutura interna desenvolve-se sobre uma 

base modular em linhas retas (4,45 m x 3,90 m) fa-

zendo uma combinação complexa de curvas e retas, 

conservando a identidade do mar, dos calhaus e da 

insularidade ao mesmo tempo que garante a facili-

dade de execução estrutural e divisórias assim como 

instalações e organização de revestimento em painéis 

modulares opacos e em vidro (este de forma equili-

brada para garantir o conforto ambiental e sustentável) 

facilitando a montagem e reposição.

Fachada - Este elemento assume funções de grande 

importância o que requer atenção especial, tendo em 

conta que o efeito visual é fundamental para atrair e 

despertar interesse no edifício. No entanto, para além 

da estética, a funcionalidade da fachada é crucial na 

garantia de conforto climático e sustentabilidade do 

edifício, tendo em conta um importante condicionante 

da localização do empreendimento que passa pela ex-

posição prolongada aos intensos raios solares ao qual 

o edifício estará sujeito

A luz desses elementos, a solução passa pela criação 

de saliência e reentrâncias de modo a desmaterializar 

o edifício e suavizar os traços do seu porte, refor-

çado pelo “revestimento” com brises e varandas em 

negativo, que além do aspetos funcionais de obstruir 

boa parte dos raios solares, realça os efeitos da luz e 

sombra sobre os volumes, fazendo com que em cada 

momento do dia o edifício tenha uma imagem distinta.
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PROPOSTA ARQUITETURA
CIRCULAÇÃO / MOBILIDADE

Toda a circulação foi pensada de modo a facilitar o acesso ao empreendimento, simplifi car e optimizar o 
processo de mobilidade no interrior dos edifícios.

Em todo o empreendimento temos 5 tipos de circulação: hóspedes, visitantes, público, serviço e de emergên-
cia.Os acessos estarão controlados por vias humanas e electrónicas de modo a garantir a segurança e 
privacidade dos diferentes usuários.

Torre do Hotel:
- Hospedes – A circulação é feita a partir do Lobby no rés-do-chão, o acesso vertical, após passagem pela 
receção, é garantida por uma estrutura de três elevadores com capacidade para 8 pessoas cada e uma 
caixa de escada, que vai até o último piso. Destaque para o acesso ao piso 1, a partir da qual os hospedes 
tem acesso ao restaurante, piano bar e acesso monitorado ao salão multiuso e espaços comerciais e ao 
piso 2 onde acesso alarga-se a boa parte da cobertura do embasamento, que albergará as áreas de lazer e 
alojamentos, o restaurante da piscina, a piscina e deque envolvente, o SPA, entre outros. A circulação para 
quem chega em veiculos da-se primeiramente pela rampa de dois sentidos passando pelo controle chega-se 
ao hotel ou a área resevada ao estacionamento do hotel;

- Visita / Clube dos Utilizadores – restringido entre o rés-do-chão e o piso 2, os visitantes tem acesso ao lobby 
para o processo de controle, dalí acedem ao piso 1, com destino ao restaurante e piano bar e o piso 2 onde 
terão acesso restrito as áreas de lazer;

- Serviço – constituido por dois elevadores (mota carga) e uma caixa de escada que dão inicio na cave, onde 
um dos elevadores destinado ao abastecimento das áreas de apoio, limita-se ao piso 2, fazendo coneção 
entre armazens e areas tecnicas na cave com a cozinha principal e por último com o piso 2, servindo todas 
as atividades de apoio ao lazer. O segundo elevador que parte da cave dá acesso até ao último piso do hotel, 
garantindo apoio e assistencia tecnica aos alojamentos.

- Emergência - é garantida pela duas escadas, a de serviço e a social acima mencionados.

Salão Multiuso / Espaço comercial:
As ligaçoes são compostos por duas estruturas de acesso vertical independentes, no entanto á possibili-
dades de acesso, monitorado, ao espaço a partir do hotel pelos hóspedes, o espaço comercial é contemp-
lado com um corredor de circulação de amplas dimenções;

- Público – Integrado na praça coberta do piso terreo, entra-se pelo hall de Salão Multiusos, que desenvolve 
em pé-direito duplo, equipado com duas escadas rolantes (uma ascendente e outra descendente), um eleva-
dor e uma escada, permite o acesso ao foyer do Salão Multiusos no piso 1. E também dá para os corredores 
que circundam os espaços comerciais;

- Serviço – O acesso que garante o abastecimento das lojas é feita a partir de uma caixa de escada de 
serviço. Não obstante o Salão Multiusos partilha toda a ciducçaão de serviço do hotel, acima descrita;

- Emergência - é garantida por duas escadas acima mencionadas (uma de serviço e a outra social que parte 
do hall do Salão Multiusos).

Torre de habitação:
- Moradores - a partir do hall de habitação com controle de portária, acedem a estrutura de dois elevadores 
e uma caixa de escada, que atravessa todo o edifi cio a partir da cave;

- Visitas – dásse no piso terreo passando pela portaria acedendo a estrutura de elevador que conduz a todos 
os pisos do edifício;

- Serviço - um terceiro elevador destinado a serviços de apoio a habitação.

- Emergência – Em cada uma das indepensencias acima referidas a circulação de emergência é garantida 
através de duas caixas de escadas localizadas em pontos estratégicos que garantirá uma fácil evacuação 
das pessoas em casso de emergencia, e contempla todo os pisos. 
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PLANTA DE IMPLANTAÇÃO

Do ponto de vista funcional, como já foi referenciado anterriormente, o empreendimento desenvolve-se em duas torres, do hotel e da habitação, com 11 pisos acima do solo mais 1 recuado e um abaixo do nível do solo, dando resposta a um programa funcional detalhado que engloba 
os seguintes unidades / zonas: unidade habitacional, unidade de alojamento, zona de uso comum, zona de serviço, zona de atividades complementares e zona semipúblico, entre outros, a saber:
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DOCA DE ABAST.
RECEBIMENTO

109,42m2

LIXO
47,59m2

LIXO
29,33m2

ÁREAS TECNICAS
234,04m2

P.MEDICO
43,50m2

VESTIÁRIO / SANITÁRIOS
PESSOAL (M, F)

119,05m2

SALA / REFEITÓRIO
PASSOAL
75,89m2

ARMAZENS.
219,70m2

GOVERNANÇA / LAVANDARIA
ALMOXARIFADO

190,90m2

ESTACIONAMENTO
119 lugares
3398,97m2

RAMPA
63,84m2

CIRC.VERT. SERVIÇO
45,51m2

CIRC.VERTICAL
47,44m2

CIRCULAÇÃO
101,74m2

CIRC.VERT. SERVIÇO
20,40m2

CIRC.VERTICAL
77,06m2

GUARITA
7,84m2

I.S.G.
4,18m2

ÁREAS TECNICAS
154,89m2

LEGENDA

CIRCULAÇÃO VERTICAL

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ÁREAS TÉCNICAS

ÁREAS DE SERVIÇOS

ZONAS

ESTACIONAMENTO

PLANTA PISO -1 (CAVE)
É acedido a partir de uma rampa de dois sentidos, onde podemos encontrar uma guarita de controlo e instalação de apóio, abriga compartimentos destinado a hotel e a habitação: 

- Torre de hôtel 

Área de serviço - doca de abastecimento, armazéns e depósito de lixo em posições que facilitam a carga e descarga dos camiões. Almoxarifado, lavandaria, sala, refeitório, vestiários e sanitários (M e F) do pessoal, e a governança que terá a gestão facilitada uma vez que grande parte 
dos servições estarão concentrados nesse piso. Pelas mesmas razões, o posto médico se encontra neste piso e pelo acesso dos veículos. É contemplado ainda com 1 monte a carga com acesso os três pisos acima, 1 elevador de serviço que atinge todos os pisos escadas de emergência. 
Três elevadores destinado a hóspedes e duas escadas de uso serviço e emergencial;

Área Técnica – composto por compartimentos de geradores, compartimentos fi xos, eletricidade, comunicação e depósitos de águas;

Estacionamento – garantiu-se um número de 28 estacionamentos destinado ao hotel, correspondendo a 30 % dos quartos de acordo com parâmetros internacionais.

- Torre de habitação

Área de serviço – um compartimento de depósito de lixo para posterior recolha pelo camião, um elevador de serviços dois elevadores comuns e 2 escadas para o uso de serviçi e emergência;

Área Técnica – composto por compartimentos de geradores, compartimentos fi xos, eletricidade comunicação e depósitos de águas que garante o funcionamento de todo o edifício;

Estacionamento – Priorizando os moradores, garante-se um valor de 91 estacionamentos, correspondendo a um lugar por apartamento.
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  LOBY
356,46m2

SALA DE ESTAR /
LEITURA /  INTERNET

ADMINISTRAÇÃO
  232,20 m2

LOUNGE BAR
395,64 m2

RECP.

   BAGAGEM / CHAPELARIA

 I.S.F.

 I.S.M.

 I.S.D. COMÉRCIO
 34.43m2

COMÉRCIO
 32.67m2

COMÉRCIO
 36.27m2

PRAÇA COBERTA
1267,17 m2

COMÉRCIO / P. ALIMENTAR
 35.78m2

COMÉRCIO / P. ALIMENTAR
 34.71m2

COMÉRCIO / P. ALIMENTAR
 51.71m2

COMÉRCIO / P. ALIMENTAR
 51.71m2

COMÉRCIO / P. ALIMENTAR
 35.78m2

COMÉRCIO
 35.51m2

HALL / PORTARIA
64,74m2

S. DE ESPERA
26,87m2

 I.S.M.

 I.S.M.
 I.S.D.

CIRC.VERT.
SERVIÇO
35,42m2

RAMPA DE ACESSO A PISO -1
(ESTACIONAMENTOS)

85,35m2

GUARITA
8,91m2

I.S.G.
4,49m2

I.S.A.
8,77m2

CIRCULAÇÃO SERV.
21,56m2

CIRC.V. SERVIÇO
45,51m2

CIRC.VERTICAL
47,44m2

 I.S.
 67,90 m2

BARCOPA

 I.S.
70,36 m2

CIRC.
21,56m2

CIRC.VERT.
77,06m2

CIRC.VERTICAL
MULTIUSO
359,26m2

CIRC.V.COMERCIO
26,76m2

ENTRADA MULTIUSO
181,22m2

ENTRADA HOTEL
119,25 m2

ENTRADA
ADMINISTRAÇÃO

25,72m2

ENTRADA
HABITAÇÃO

  24,94 m2

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

ARRANJO EXTERIOR

TERRA NATURAL

PAVÊ

CALÇADA DE PEDRA BASÁLTICA

BETONILHA ESQUARTELADA

ÁRVORES

LAJETAS EM BETÃO PRÉ-FABRICADAS

LEGENDA

CIRCULAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ÁREAS TÉCNICAS

ÁREAS PÚBLICAS E SOCIAS

ÁREAS DE SERVIÇOS

ÁREAS DE HOSPEDAGEM

APARTAMENTOS

ÁREAS DE LAZER

ZONAS

ESPAÇOS COMERCIAIS

ESTACIONAMENTO

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

PLANTA PISO 0 (RÉS-DO-CHÃO)
Compreende as instalações do Hotel, a Praça do Atlântico e o Espaços comerciais. A praça coberta é a grande ex libris do piso terreo um ponto de união do complexo com a gentes da cidade e do mar, ao libertar todo o eixo funcional e visual em direcção ao mar no promontório de 
Quebra Canela.

- Torre do Hotel

Área pública e social - composto pela entrada principal do Hotel com embarque e desembarque, um amplo lobby, com receção, bagagem e chapeleiro, telefone, zona de estar, espaço de internet, lounge bar, sanitários gerais e específi cos para pessoas de mobilidade condicionada;

Área de serviço – zona administrativo do Hotel com entrada independente, apoio ao bar, instalações sanitárias (M/F), circulação horizontal e vertical acima descrito.

- Praça do Atlântico 

Área pública e social – praça coberta, espaço comercial e praça de alimentação e Hall de acesso ao salão multiusos no piso 1;

Área de serviço – circulação de serviço em corredores e escada, escada rolante e escada social, instalações sanitárias (M/F) e de apoio aos espaços comerciais.

- Torre de Habitação 

Área pública e social – entrada do prédio, portaria, hall, sala de espera para visitantes;

Área de serviço – caixa de escada, um elevador de serviço e dois elevadores comum.
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PROPOSTA ARQUITETURA

RESTAURANTE
PRINCIPAL
300,00m2

CIRCULAÇÃO
56,00m2

COZINHA / A. PRÉ-PARO /
ALMOCHARIFADO

584,86m2

ESCRITÓRIO ALUGUER
24,67m2

S. DE EVENTOS
65,42m2

AUDITÓRIO / SALA MULTIUSO
657,14m2

VARANDA
80,38m2

PIANO BAR
211,66m2

DEPOSITO DE
MÓVEIS
51,62m2

APOIO A EVENTOS
 26,30m2

GAB. DE SOM
24,94m2

COMERCIO
57,48m2

COMERCIO
47,94m2

COMERCIO
45,42m2

COMERCIO
46,68m2

COMERCIO
46,68m2

COMERCIO
51,40m2

COMERCIO
29.56m2

APOIO A COMÉRCIO
56,45m2

 I.S.
 118,21 m2

CIRC.VERT.
34,91m2

CIRC.V. SERV.
49,00m2

BAR COPA

CIRC.V. SERV.
18,95m2

ESCRITÓRIO ALUGUER
24,67m2

ESCRITÓRIO ALUGUER
24,67m2

S. DE EVENTOS
65,42m2

S. DE EVENTOS
65,42m2

 I.S.
 118,21 m2

 I.S.M. I.S.F.

 I.S.D.

CIRC.VERTICAL(ESCADA, ESCADA ROLANTE
E ELEVADOR)

258,42m2

COMERCIO
41.84m2

COMERCIO
41.84m2

CIRCULAÇÃO / FOYER / HALL /
ÁREA DE EXPOSIÇÃO

581,82m2

CIRC.VERT.
50,51m2

CIRC.V.SERV.
18,15m2

CIRCULAÇÃO
112,29m2

CIRCULAÇÃO
250.05m2

CIRCULAÇÃO SERVIÇO
112,82m2

AP. COMÉRCIO

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

LEGENDA

CIRCULAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ÁREAS TÉCNICAS

ÁREAS PÚBLICAS E SOCIAS

ÁREAS DE SERVIÇOS

ÁREAS DE HOSPEDAGEM

APARTAMENTOS

ÁREAS DE LAZER

ZONAS

ESPAÇOS COMERCIAIS

ESTACIONAMENTO

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

PLANTA PISO 1
Composto por dependência do hotel, sala multiusos e espaço comerciais.
- Torre de Hotel  
Área pública e social – temos o restaurante principal, o piano bar e varanda todos com vista para o mar;
Área de serviço – cozinha principal que dará apoio aos demais bares e restaurantes do hotel, estando conectados por monta-pratos e elevadores de serviço, zona de apoio ao bar, circulações horizontais e verticais, sanitários gerais e específi cos para pessoas de mobilidade condicionada. 
Acesso monitorado ao foyer da sala multiuso;
- Sala Multiuso
Áreas pública e social - composto por um foyer que em ocasião oportuno servirá de espaço para exposição, receção e chapelaria, sala de eventos com capacidade para 200 pessoas e que é adaptável podendo ser dividida para receber 100 e/ou para 50 pessoas. Um auditório com 
valências multiuso com capacidade para 700 pessoas, estando equipado com cabine de som, de projeções e tradução. E ainda três escritórios de aluguer;
Área de serviço – todo o apoio técnico e de serviço é fornecido pelo hotel, para isso desenhou-se um corredor de ligação á cozinha do hotel, sala de apoio a eventos, depósitos de móveis e sanitários (M/F). Toda a circulação é feita de forma independente através do hall no rés-do-chão, 
fazendo uso de duas escadas rolantes ascendente/descendente, um elevador e uma ampla escada social. O acesso as dependências multiusos será monitorado de forma humana e/ou eletrónica, havendo possibilidade do acesso ser feito pelo hotel. O acesso vertical é partilhado com 
o espaço comercial.
- Comércio 
Área pública e social – delas fazem parte as xxxx galerias / lojas comerciais;
Área de serviço – sublinha-se que a circulação vertical é partilhada com as instalações multiusos, dispõem de circulações horizontais a volta das lojas, zonas de apoio as lojas e escada de serviço e de emergência.
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PROPOSTA ARQUITETURA

AUDITÓRIO
CÉU ABERTO

247,06 m2
PISCINA

(ADULTO e CRINANÇA)
 226,50m2

TERRAÇO PANORÂMICO /
DECK / SOLÁRIO

773,60m2

BAR  APOIO  PISCINA
25,05m2

RESTAURANTE
BAR DE PISCINA

179,79m2

APO. RESTAURANTE
88,95m2

SPA
(HIDROMASSAGEM, SAUNA, ESTÉTICA E

MASSAGEM, BALNEARIOS)
240,98m2

FITNESS
90,78m2

I.S.F.

 I.S.M.

 I.S. D.

T1
50.74m2

T1
50.10m2

T1
54.36m2

T1
63.10m2

T1
46.89m2

T1
60.28m2

T1
60.00m2

T1
64.18m2

T1
 51.49m2

T1
 55.11m2

T2
87.30m2

T2
106.67m2

QUARTO
35.64m2

CIRC.VERT.
34,91m2

CIRC.V. SERV.
56,36m2

I.S.
79,10m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

CIRCULAÇÃO
81,42m2

HALL DE
FITNESS / SPA

42,63m2

ESPLANADA
101,58m2

HALL DE
HAB / PISCINA

24,36m2

CIRC.V. SERV.
28,97m2

CIRCULAÇÃO / HALL
77,95m2

CIRC.VERT.
47,46m2

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

LEGENDA

CIRCULAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ÁREAS TÉCNICAS

ÁREAS PÚBLICAS E SOCIAS

ÁREAS DE SERVIÇOS

ÁREAS DE HOSPEDAGEM

APARTAMENTOS

ÁREAS DE LAZER

ZONAS

ESPAÇOS COMERCIAIS

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

ARRANJO EXTERIOR

COBERTURA VERDE

PLANTA PISO 2
É o piso destinado a lazer e estar a volta da piscina, debruçado sobre o mar disfrutando do quadrante sul. Foi projetado um terraço panorâmico com parte em deque, podendo ser usado como solário e ainda como extensão de boa parte das áreas de lazer ali concentrado. A separação 
com a zona de habitação é através da cobertura verde de acesso limitado.

- Torre de hotel

Alojamento – este piso é comtemplado com 9 quartos stander equipado com varandas individuais;

Área de lazer – Spa com sala de estética, massagem, hidromassagem e sauna; sala de fi tness; restaurante e bar junto a piscina e com vista panorâmico; piscina infi nito de adulto e de criança e um anfi teatro a céu aberto, com a plateia voltado para o mar e praia de Quebra Canela;

Área de serviço – dispõe de dois elevadores/monta-carga de serviço, duas caixas de escada de serviço e emergência, zonas de apoio ao restaurante/bar de piscina, balneário de apoio e sanitários (F/M);

Área técnica – áreas técnica da piscina.

- Torre de Habitação

Apartamentos – dispõe de 10 T1s e 2 T2s com possibilidades de uso em regime time share;

Área pública e social – um hall com receção que dá acesso monitorado a piscina a partir do condomínio habitacional;

Área de Serviço – duas caixas de escadas, dois elevadores sociais e um elevador de serviço.
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PROPOSTA ARQUITETURA

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
SUPERIOR

54,67m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2 QUARTO

35,64m2
QUARTO
35,64m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
SUPERIOR

54,67m2

T3
115.70m2

T2
88.38m2

T2
81.26m2

T3
115.80m2

T3
115.70m2

T1
62.00m2

T2
86.97m2

 T1
61.81m2

T3
118.00m2

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35.64m2

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

LEGENDA

CIRCULAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ÁREAS TÉCNICAS

ÁREAS PÚBLICAS E SOCIAS

ÁREAS DE SERVIÇOS

ÁREAS DE HOSPEDAGEM

APARTAMENTOS

ÁREAS DE LAZER

ZONAS

ESPAÇOS COMERCIAIS

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

PLANTA PISO 3 a 11

– Torre do Hotel

Alojamentos – a forma variável do volume, faz com que o número de quartos por piso seja variável.

Sabendo que o piso 2 recebe mais 9 quartos stander, o hotel na sua totalidade terá a capacidade para 190 quartos, 170 stander, 18 superior e 2 suítes presidenciais.

Área de serviço – todos os referidos pisos dispõem de uma zona de apoio a serviços, assim como três elevadores sociais e um elevador de serviço, tendo também acesso a duas caixas de escada de emergência.
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PROPOSTA ARQUITETURA

QUARTO
35.64m2

QUARTO
35,64m2 SUITE

PRESIDENCIAL
156.37m2

SUITE
PRESIDENCIAL

158.40m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

QUARTO
35,64m2

T3
114.88m2

T2
69.37m2

T1
49.41m2

T2
 95.00m2

T2
81.99m2

T1
52.63m2

ÁREAS ADMINISTRATIVAS

LEGENDA

CIRCULAÇÃO VERTICAL

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

ÁREAS TÉCNICAS

ÁREAS PÚBLICAS E SOCIAS

ÁREAS DE SERVIÇOS

ÁREAS DE HOSPEDAGEM

APARTAMENTOS

ÁREAS DE LAZER

ZONAS

ESPAÇOS COMERCIAIS

CIRCULAÇÃO HORIZONTAL

PLANTA PISO 3 À 11 E RECUADO 

– Torre de Habitação

Apartamentos – a forma variável do volume, faz com que o número de apartamentos por piso seja variável. Destaca-se, assim como o piso 2, os 10 T1s e 2 T2s do piso 3 tem possibilidades de uso em regime time share.

Considerando todos os pisos de habitação, a torre albergará 37 T1s, 26 T2s e 28 T3s, totalizando 91 unidades.

Área de Serviço – duas caixas de escadas, dois elevadores sociais e um elevador de serviço.
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PROPOSTA ARQUITETURA

PERFIL LONGITUDINAL

PERFIL TRANSVERSAL



  20EMPREENDIMENTO KK

PROPOSTA ARQUITETURA

WC
7.42m2

SALA
33.27m2 T3

COZINHA
8.61m2

QUARTO
12.14m2

QUARTO
10.51m2

QUARTO
13.88m2

WC
3.63m2

LAVABO
2.85m2

CIRC.
4.55m2VARANDA

22.57

MLR

FRIG

ESTEN.
3.25

ARRUMOS
3.22m2

APARTAMENTO  T3 - PLANTA TIPO

A B C D

1

2

3

4

5

10.29

3.24 4.21 2.84

1.
87

4.
88

5.
07

4.
40

16
.2
2

BETÃO

BLOCO DE CIMENTO

ACESSO AO APARTAMENTO

LEGENDA

MATERIAL

0 2m 10m0 5m

Área útil = 48,65 m²
T 1 - Área Bruta = 67,39 m²

Área útil = 81,28 m²
T 2 - Área Bruta = 105,63 m²

APARTAMENTOS

Área útil = 104,54 m²
T 3 - Área Bruta = 131,56 m²

QUADRO DE ÁREAS

QUARTO
11.82m2

QUARTO
16.42m2

CIRC.
2.83m2

WC
3.75m2

SALA
39.57m2

T2

VARANDA
14.88

FRIG

MLR

WC
6.28m2

APARTAMENTO T2 - PLANTA TIPO

A B C

1

2

3

6.18 4.57
10.75

4.
37

4.
99

9.
36

SALA
23.42m2

QUARTO
10.02m2

WC
3.99m2

COZINHA
7.87m2

VARANDA
11.64m2

T1

CIRC.
3.05m2

FRIG

MLR

A B C D

APARTAMENTO T1 - PLANTA TIPO

1

2

3

3.
18

4.
24

2.75 3.38 2.72

8.84

7.
42

PLANTAS TIPO APARTAMENTOS 1:100
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PROPOSTA ARQUITETURA

VARANDA
10,168 m²

QUARTO
17,985 m²

HALL DE ENTRADA
3,985 m²

I.S.
7,439 m²

PLANTA DO QUARTO STANDARD
35,64 m²

A 2

1

2

MALAROUPEIRO

I.S.
7.43m2

 MALA

ROUPEIRO

VARANDA
34.72m2

QUARTO
26.85m2

HALL DE ENTRADA
3.43m2

CLOSET
9.20m2

PLANTAS TIPO QUARTOS 1:50
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PROPOSTA ARQUITETURA

SALA
63.01m2

A.0.1

CUBA

PLACA
DE INDUÇÃO

FRIGORIFICO MICRONDAS
FORNO ELÉCTRICO

FRIGORIFICO

VARANDA
32.97m2

COZINHA
22.01m2

ESCRITÓRIO
18.87m²

A.0.1 A.0.1 A.0.1

A.0.1 A.0.1 A.0.1

CLOSET
13.33m²

WC
9.99m2

WC
4.45m2

A B C

4

2

1

3

4.1

PLANTA DO SUITE PRESIDENCIAL
35 64 m²

25,78 m²
63.01m2

PLANTAS TIPO QUARTOS 1:50
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PROPOSTA ARQUITETURA
ALÇADO POSTERIOR
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PROPOSTA ARQUITETURA
ALÇADO FRONTAL
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PROPOSTA ARQUITETURA
ALÇADO NASCENTE
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PROPOSTA ARQUITETURA
ALÇADO POENTE
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PROPOSTA ARQUITETURA
VISTA ENTRADA HOTEL
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PROPOSTA ARQUITETURA
VISTA PRAÇA COBERTA
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PROPOSTA ARQUITETURA
VISTA PISCINA
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PROPOSTA ARQUITETURA
PISCINA VISTO DO APARTAMENTO
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PROPOSTA ARQUITETURA
ANFITEATRO
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PROPOSTA ARQUITETURA
VISTA FRONTAL
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PROPOSTA ARQUITETURA
VISTA DA PRAÇA CRUZ DE PAPA
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PROPOSTA ARQUITETURA
ARQUITETURA DE INTERIOR

Regra geral, o impacto das obras de Nini Andrade Silva ultrapassam a sua própria fonte de inspiração, adquirindo 

uma autonomia e uma vida própria, independentemente da sua origem, para se impor na sua beleza plástica e 

numa delicadeza de execução que a aproxima estranhamente do diálogo cadenciado entre a obra e o seu contexto 

territorial envolvente.

O projeto de interiores do empreendimento hoteleiro ganha forma através do conceito desenvolvido em perfeita sim-

biose com o próprio projeto de arquitetura, explorando em unísono, o fenómeno do encontro do mar com as rochas, 

retirando partido da excecional localização do empreendimento, ou seja, num pequeno promontório junto à escarpa.

Compondo uma narrativa alusiva à força que as ondas do mar exercem sobre os calhaus das praias de Cabo Verde, 

Nini Andrade Silva desenvolveu todo um programa que se iniciou do interior para o exterior. Se a força do mar es-

culpe naturalmente os calhaus, o conceito idealizado para o design de interiores deste hotel surge como que uma 

escultura da artista, tal e qual o movimento orgânico do mar a irromper nas pedras.

Com a principal preocupação de criar impacto, o projeto de interiores foi concebido, de forma que o mesmo adquira 

autonomia e vida própria. Num traço comum a toda a obra, procurámos enfatizar formas, cores, espaços e áreas 

em sintonia com a fonte de inspiração, conferindo ao projeto uma uniformidade constante, no qual o bem-estar, o 

equilíbrio e um elevado padrão de funcionalidade são elementos privilegiados.

O projeto de design de interiores pretendeu refl etir toda a versatilidade construtiva do edifício a construier, de 

especial signifi cado por pretender assegurar um elevado padrão de comodidade e requinte. Inspirado nas formas 

curvilíneas que a erosão do mar nos sugere, procurámos estimular o encontro, a troca de experiências, a partilha de 

emoções, optando sempre por soluções de qualidade para que o resultado fi nal seja duplamente conseguido, quer 

funcional quer estética.

Na defi nição dos elementos unifi cadores de todo o espaço, esta ideia confere-lhe organicidade, elegância e um 

toque de modernidade, aliando-lhe charme e sobriedade. Pensámos o espaço como um todo, recorrendo a elemen-

tos diferenciadores ao nível da decoração e que sejam capazes de marcar o espaço de forma inusitada.

De conceito sofi sticado, porém de natureza sóbria, preocupámo-nos com a importância da funcionalidade, quali-

dade dos materiais e a exclusividade de um ambiente que se pretende único. Criámos, assim, ambientes de vivência 

e convívio e, outros mais cosy e intimistas, convidando ao relaxe e descanso. Outros há, que se abrirão ao olhar dos 

hóspedes como áreas amplas com rasgos de sofi sticação e elegância.

Com uma linguagem marcada também pelo ecletismo, defi niram-se diferentes jogos visuais que equilibram a lin-

guagem do próprio edifício com uma certa voluptuosidade do interior. 
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PROPOSTA ARQUITETURA
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PROPOSTA ARQUITETURA
PROJETO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SINALÉTICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO
O hotel é um lugar que vai receber diversas pessoas, de diferentes locais e com diferentes características, a sinalização deve atender as 
particularidades de várias pessoas e ser “horizontal” na comunicação (além da escrita em português, também devem comunicar em braile 
e em outros idiomas, como o inglês). O projeto de sinalética:

• Deverá cumprir as funções básicas de comunicação visual: identifi car os diversos ambientes, transmitir informações como serviços 
opcionais, horários de funcionamento ou produtos que estão à disposição do cliente, alertar sobre os riscos de determinadas atividades, 
atender legislação nacional e normas internacionais (estaduais, municipais, acessibilidade, segurança e incêndios);

• Ser fi ável no quesito de durabilidade, manutenção e limpeza, facilidade de alteração da informação tendo em conta que um hotel 
depende ainda mais da comunicação visual em virtude dos “visitantes / hóspedes” representarem altíssima percentagem dos usuários;

• Tal comunicação visual deve preocupar-se em atender um público não local, que fala diferentes idiomas, com hábitos e costumes 
diferentes daqueles que trabalham ou moram na cidade onde o hotel se encontra. Por isso, o uso de símbolos e pictogramas, iguais aos 
bonecos que identifi cam o banheiro masculino e feminino, é bastante comum. Esses símbolos são facilmente reconhecidos por todos, 
independente do seu país de origem;

• e ainda transmitir segurança e conforto para os hóspedes. Não pode haver dúvidas, por parte do leitor, ao ler uma placa sinali-
zando o sanitário, refeitório ou até mesmo a caminho de evacuação em caso de acidentes.

Tendo em conta os pressupostos acima referidos o conceito do projeto de sinalética assentará basicamente em três pontos:

- Criar um sistema de sinalização que seja o prolongamento do projeto de arquitetura, respeitando e interagindo com o conceito arquitetóni-
co, a dinâmica dos espaços, a paleta de cores e materiais;

- O conceito arquitetónico explora o fenómeno do encontro entre o mar e a rocha, como a segunda é moldada pela primeira, “MOLDADU PA 
MAR”, e a sua resultante, o calhau, “PEDRA DO MAR”. Pretendemos escolher o calhau como o ícone da identidade do Hotel, com presença 
forte em todo o sistema de comunicação visual, através da estilização da sua forma, cor (seca e molhada pela agua do mar) e textura;

- Resulte num ou num conjunto de objeto simples e desenhado para ser bem compreendido pelas generalidades dos seus destinatários, 
atendendo ao facto de ser, muitas vezes, o primeiro meio de comunicação entre o hotel e o “visitantes / hóspedes”.

PROJETO DE ESPAÇOS E ACESSOS EXTERIORES
Prevê-se a elaboração de um Projeto de Espaços e Acessos Exteriores do Empreendimento KK a implementar na Zona de Quebra Canela 
– Cidade da Praia – Cabo Verde, a presente memoria tem como objetivo explicar o conceito do respetivo projeto.

Estando o arranjo exterior envolvente à área de intervenção estabilizado (em fase de conclusão), o conceito desenvolvido para o Paisag-
ismo assenta nos seguintes pontos:

- Primeiramente ajustes de todo o arranjado exterior envolvente compatibilizando-o com a nossa proposta Arquitetónica, a nível funcional 
(acesso ao estacionamento, ao Hotel e à Habitação) e da linguagem arquitetónica;

- Aposta em grandes alinhamentos de “caldeiras” criando faixas verdes que reforçam os eixos urbanos, nomeadamente:

• Pedonal marginal junto a escarpa, paralela a orla marítima, aptidão apenas pedonal, propõe-se duas faixas verdes de árvores de 
grande porte (predominância de espécie fi cus ponteado com jacarandá), criando uma alameda de sombra com conforto sufi ciente para se 
estar e lazer (fi ltrando a exposição à insolação muito forte do nosso clima);

• Avenida de acesso (paralela ao pedonal marginal), aptidão rodoviária, é a via de acesso ao Empreendimento KK, albergará duas 
zonas de carga e descarga, uma para o Hotel e outra servirá a “Praça do Atlântico”. Propomos uma faixa verde de árvores de grande porte 
ornamentais (predominância de espécie palmeiras leque), uma vez que é uma zona de pouca permanência;

• Avenida perpendicular à orla marítima, aptidão mista pedonal e rodoviária, este eixo estruturante que atravessa todo o promontório 
de Quebra Canela, potenciado com a nossa proposta, terminará na praça coberta, “Praça do Atlântico”, permitindo perlongar este eixo até 
ao mar. Apesar de se localizar fora da área de intervenção, propomos criar duas faixas verdes de árvores de grande porte (predominância 
de espécie fi cus ponteado com jacarandá) na praça existente.

- Escolha de exemplares adaptadas às condições climáticas de Cabo Verde no geral e em particular à sua adaptação às condições onde 
será implantado no projeto. Para, além disso, tentou-se escolher espécies adaptadas ao nosso ambiente, mas de tipo frondoso, muito 
elegantes, de rápido crescimento, e disponíveis no país. Igualmente essas sugestões tiveram como linhas mestres de orientação a utili-
zação de materiais resistentes às condições locais, nomeadamente as condições de aridez, salinidade e de muito vento, de forma a criar 
condições de sustentabilidade e minimizar os custos de manutenção;

- Localização dos exemplares por forma a aumentar a privacidade, melhoria da segurança e diminuição de ruídos nas zonas laterais exte-
riores, incluindo árvores de maior porte e de folhas não caducas nesses locais. Além disso, elas também criam uma barreira viva contra a 
agressividade do vento, abrigando todo o complexo, em especial a “Praça do Atlântico”, uma zona pública de estar e lazer completamente 
coberta.

- A nível do perfi l volumétrico do verde a proposta distingue-se 3 níveis:

• Vegetação rasteira, destinado ao revestimento de superfícies, propomos herbáceas (endémica de grande resistência), nomeada-
mente: agaves, cravos, aloés, sempre noiva, chorão e outros semelhantes;

• Vegetação médio porte (até 1m de altura), geralmente aplicado em tipologia tipo “sebes”, propomos: nérium, cactos gigantes, 
sebes defi lantos, hibiscos, croton, dakarense e/ou turnera;

• Vegetação grande porte (superior a 3m), o material vegetal predominante aplicado no reforço dos eixos urbanos acima descritos, 
propõe-se: palmeira leque, borracha e jacarandá.

- Utilização de rochas ornamentais, essencial para manter a húmidade do solo, num clima de índices de evaporação grande, são utilizados 
para revestimentos de superfícies, propomos: pedra do mar (granulometria de 0,15 a 0,25m) e Jorra (granulometria de 0,005 a 0,015m).
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PROPOSTA ARQUITETURA
QUADRO DE ÁREAS
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PROPOSTA ARQUITETURA
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PROPOSTA ARQUITETURA



HOTEL KK FLAT / APARTMENT
ALTO STANDING

empreendimento kk

PRAIA - ILHA DE SANTIAGO - CABO VERDE

UM NOVO CONCEITO DE HOTEL EXECUTIVO NA PRAIA

SOFISTICAÇÃO CONCEITUAL REFÚGIO NA ORLA MARITIMA - KEBRA CANELA



  41EMPREENDIMENTO KK

ÍNDICE
B)ESPECIALIDADES..........................................................................................................................................................................42

 PROJETO DE MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TERRAS......................................................................................................................................................43

 PROJETO DE FUNDAÇÕES , CONTENÇÕES E ESTRUTURAS.........................................................................................................................................42

 PROJETOS DE INST.  E EQUIP. ELÉTRICOS, TELECOMUNICAÇÕES E REDE EST.  DE INFORMÁTICA.......................................................................45

 PROJETO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS-AVAC (AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO)....................................46

 PROJETOS DE REDES PREDIAIS DE ABAST. DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS..........................................46
 PROJETO DE REDES DE GÁS.............................................................................................................................................................................................49
 PROJETO DE SEGURANÇA INTEGRADA...............................................................................................................................................................................50
 PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO...................................................................................................................................................................51
 VERIFIC. REG. DAS CARACT. DE COMPORT. TÉRMICO E VERIFIC. REG.  DOS SIST. ENERGÉT. E DE CLIMATIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS....51
 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E MERCADORIAS...........................................................51
 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS..................................................................................................................................51
 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO...............................................................................................................52



  42EMPREENDIMENTO KK

ESPECIALIDADES



  43EMPREENDIMENTO KK

1 PROJETO MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TERRAS
Prevê-se a elaboração de um Projeto de Movimentação Geral de Terras do Empreendimento KK a implementar na Zona de Quebra Canela – 
Cidade da Praia – Cabo Verde, com observância de todos os requisitos e regras constantes do Regulamento de Concurso.

Tratando-se da construção de Empreendimento constituído por um Bloco de Hotel e Bloco de Apartamentos com vários pisos, serão forne-
cidos ao Dono da Obra um conjunto de informações e procedimentos que deverão ser respeitados e adotados durante toda a fase de Movi-
mentação de terras. 

Este projeto irá compreender todos os trabalhos de estudo de solo, decapagem e remoção da capa superfi cial em terra vegetal, escavações 
em fundações, aterro, carga, transporte e descarga dos respetivos produtos dos caboucos destinados às fundações dos edifícios e das valas 
para canalizações enterradas, de qualquer natureza, com as dimensões indicadas no projeto, bem como os trabalhos subsidiários de marcas 
e mestras que defi nam o traçado dessas fundações ou valas.

Teremos assim um projeto de Movimentação de Terras composto por:

1. Decapagem/remoção da capa superfi cial em terra vegetal

Consiste na limpeza de todo o terreno delimitado para a construção do Empreendimento KK com vista à criação de uma plataforma de tra-
balho.

Inclui a remoção da vegetação superfi cial existente, corte de raízes e retirada de qualquer outro obstáculo existente no interior do terreno.

2. Escavação geral e de fundações

Compreende de modo geral a todas as operações de desaterro, nivelamento, remoção de terras ou rocha e de todas aquelas que digam 
respeito a escavações e aterro, com vista a execução dos perfi s de acordo com o projeto.

O Projeto de Movimentação geral Terras irá fornecer normas e regras claras ao Empreiteiro, que procederá as escavações necessárias para 
as obras de carácter permanente, qualquer que seja o material que encontre.

Os caboucos e valas serão abertos, não só de acordo com o projeto, mas também com uma largura que permita a boa execução dos trabal-
hos e nunca inferior a 40 cm. As paredes laterais e as bases das escavações deverão ser devidamente acabadas, limpas de areias, lamas, 
entulhos ou outros detritos.

Em presenças de rochas ou materiais a remover, as escavações não devem ser levadas abaixo ou acima das cotas indicadas no projeto, salvo 
por indicação do projetista

A profundidade das escavações deverá respeitar as indicações do projeto de especialidade e serão medidas na vertical, a partir do nível do 
solo até ao nível do fundo da escavação.

3. Controle das Escavações e Aterros

O Projeto de Movimentação Geral de Terras irá identifi car uma lista de ensaios necessários ao controle e acompanhamento de todos os ma-
teriais de escavações e aterros.

 Serão previstos para a fase de construção os ensaios para as escavações e terraplenagens, a saber:

1. Sobre a plataforma em escavação:

a) em cada 100 metros aproximadamente, três (3) medições de densidade in situ, uma ao centro e uma de cada lado da plataforma;

b)  em cada 200 metros aproximadamente, ou por zonas de solo uniforme, uma granulometria, uma medição de limite de Atterberg, um 
ensaio de Proctor Modifi cado, um ensaio CBR a três (3) energias de compactação depois de quatro (4) dias de embebimento.

2. Sobre os aterros:

a) em cada 10 metros quadrados aproximadamente, e por cada camada, três (3) medidas de densidade in situ, uma ao centro e uma 
em cada lado da plataforma;

b) em cada dois mil metros cúbicos (300 m3) de material colocado em obra, ou por zona de solo homogéneo, uma granulometria, uma 
medição do limite de Atterberg e um ensaio do Proctor Modifi cado;

c) em cada duzentos metros (100 mts quadrados), na parte superior do aterro acabado: uma granulometria, uma medição de limite de 
Atterberg, um ensaio do Proctor Modifi cado e um ensaio CBR a três (3) energias de compactação após quatro (4) dias de embebimento.

2 PROJECTO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E ESTRUTURAS
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2 PROJECTO DE FUNDAÇÕES, CONTENÇÕES E ESTRUTURAS
A presente memória tem como objetivo apresentar a conceção geral do Projeto de Fundação, contenções e Estrutura, indicando os conceitos 
e parâmetros de dimensionamento.

Contenções

Para ser possível a construção do empreendimento em questão é necessário proceder-se à escavação e contenção visto que o edifício apre-
senta um piso em cave.

A solução para o projeto de escavação assentará no conhecimento prévio do meio em que a escavação se vai desenvolver, seja ao nível da 
natureza e estado do terreno, como ao nível dos constrangimentos existentes no solo (ex.: edifi cações, postes elétricos e telefónicos e linhas 
de água a preservar) e subsolo (ex.: redes técnicas), ou ainda ao nível da envolvente e das condições atmosféricas.

Seguidamente será executado um programa adequado à realização da escavação, tendo em conta a informação resultante do estudo do 
meio, o equipamento e os processos a utilizar. Desta programação deverá resultar numa defi nição bem precisa do faseamento das operações, 
com uma cronologia a ser rigorosamente observada.

A programação dos trabalhos de escavação deverá relacionar-se com a natureza do solo, a profundidade da escavação, o grau de humidade, 
as sobrecargas acidentais a suportar pelos terrenos adjacentes, e ainda, deverá relacionar-se com a ação das máquinas de escavação, seja 
pela sobrecarga e vibrações que transmitem ao talude, seja ainda pelo risco de capotamento.

A escavação será feita com ou sem plataformas intermédias, considerando as dimensões do talude necessário para garantir a segurança. 
Após terminada a escavação iniciar-se-á a construção do empreendimento e as respetivas paredes de contenção, todo o espaço entre o talude 
e o edifício será preenchido com terreno compactado.

Para o dimensionamento do talude por forma a verifi car a rotura por instabilidade utiliza-se o Método das Fatias, que serve tanto para uma 
análise em condições drenadas (Método de Fellenius), como para condições não drenadas.

No primeiro caso, tem-se que:

 Para o segundo caso:

 O dimensionamento será feito de acordo com a regulamentação europeia Eurocodigo 7

Fundações

As fundações serão dimensionadas com base no Estudo Geológico / Geotécnico a fornecer pelo cliente.

A solução proposta para o edifício em causa é sapatas isoladas ligadas por vigas de fundação ou ensoleiramento geral considerando que o 
terreno no local de implantação do lote pelo conhecimento do local e terenos vizinhos tem boa resistência. 

A solução a adotar dependera dos esforços resultantes na base dos pilares e será realizado o dimensionamento geotécnico, tendo por base o 
preconizado no Eurocódigo 7. De seguida, proceder-se-á ao dimensionamento estrutural dos elementos de fundação, defi nindo-se a geome-
tria e quantidades de aço a colocar, de acordo com o especifi cado no Eurocódigo 2

Estruturas

Considerando as dimensões do edifício o mesmo foi subdividido em 3 blocos, correspondente ao Bloco de Apartamento, Bloco de Hotel e 
Bloco Central.

Propomos 2 soluções alternativas para a estrutura dos blocos:

Solução 1 – Solução tradicional que consiste numa estrutura reticulada de betão armado. Os elementos verticais são constituídos por pilares. 

Os elementos horizontais são constituídos por vigas, lajes maciças fungiformes com vigas de bordadura. Esta solução tem a vantagem de ser 
muito comum em Cabo Verde proporcionando utilização de materiais praticamente nacionais.

Solução 1 – Solução de Estrutura Mista Aço – Betão em que os elementos verticais são constituídos por pilares mistos, elementos horizon-
tais constituído por Laje em chapa colaborante e viga mista. Esta solução tem a vantagem em termos de prazo de execução e proporciona 
elementos muito mais esbeltos compatibilizando muito bem com a arquitetura. Por outro lado tem a desvantagem de implicar importação da 
estrutura metálica.

Após análise e estudo geométrico do edifício, distribuição em planta e composição volumétrica, tendo em atenção as solicitações a que se 
encontra sujeito, será defi nida a malha estrutural e tipologia das lajes de pavimento, adequadas do ponto de vista estético / arquitetónico, 
dentro das limitações impostas pela exequibilidade técnica, associada à vertente económica.

Quantifi cação de Ações

A quantifi cação das ações realizar-se-á de acordo com o Eurocódigo 1, e são divididos em dois grupos, Ações Permanentes e Ações Variáveis

Ações Permanentes: Incluem-se os pesos próprios dos materiais como: betão (25.0 kN/m³ ), Aço (77 kN/m3), paredes divisórias interiores e 
exteriores, revestimentos, etc. e equipamentos fi xos que constituem os edifícios e são contabilizadas pela literatura especializada.

Ações Variáveis:

Sobrecarga - As sobrecargas consideradas são as que constam no Eurocódigo 1 para o tipo de edifício em causa. Temos as seguintes so-
brecargas uniformemente distribuídas:

• Habitação, Quartos de Hotel  – 2 kN/m2

• Bar, Restaurante, Lobby   – 4 kN/m2

• Escritórios    – 3 kN/m2

• Sala Multiuso, sala reunião  – 4 kN/m2

• Zona comercial    – 4 kN/m2

• Zonas de circulação   – 3 ou 4 kN/m2

Variação uniforme de temperatura – Será considerada variação de temperatura de acordo com o regulamento.

Sismo - Esta ação foi contabilizada através de métodos dinâmicos utilizando o espectro de resposta correspondente ao tipo de edifício, ter-
reno, zona sísmica e amortecimento de 5% adequado a uma estrutura de betão armado. O coefi ciente de amortecimento adotado foi de 2.5 
para esforços, por se tratar de uma estrutura em pórtico, para efeitos de cálculo foi considerado que o edifício se situa numa zona sísmica do 
tipo 1.6 – Sismo Tipo 1 e 2.5 – Sismo Tipo II, o terreno será classifi cado de acordo com o estudo geológico.

Retração - Será considerada retração de acordo com o regulamento.

As combinações a usar serão de acordo com o Eurocódigo 0

Dimensionamento

No cálculo dos esforços a que a estruturas fi cam sujeitas, em face das combinações de ações a considerar e no dimensionamento das secções 
de betão armado ou Estrutura Metálica que resistem aos esforços a determinar, serão utilizados processos automáticos, designadamente 
programas de cálculo de estruturas, dimensionamento e desenho. Assim para conceção será utilizado o programa de cálculo automático de 
estabilidade, dimensionamento, desenho e medições de estruturas de Engenharia Civil – CYPECAD ou SAP2000.
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No cálculo será estabelecida a compatibilidade de deformações em todos os nós e cria-se a hipótese de indeformabilidade do plano de cada 
piso, para simular o comportamento rígido da laje, impedindo os deslocamentos relativos entre os nós do mesmo. Para todos os estados de 
carga realiza-se um cálculo estático e supõe-se um comportamento linear dos materiais com vista à obtenção de deslocamentos e esforços.

Materiais Propostos

Tendo em conta a localização em ambiente marítimo, classifi cado de acordo com NP206 como XS1 propõe-se os seguintes matérias:

Betão Armado

BETÕES  C30/37 (B35) – Em Fundação e Superestrutura

   C12/15 (B15) – Em betão de Limpeza

AÇOS   A500 NR – Nas armaduras em geral

Estrutura metálica:

• Perfi s:   Aço S275JR NP EN 10027

• Chapas e tubos:  Aço S235JR NP EN 10027

• Parafusos:  Aço CL 8.8 NP 1898 zincados

• Porcas:  Aço CL 8 NP 489 zincadas

• Chumbadouros: Aço A500 NR

Regulamentação

Eurocódigo 0 – Bases para o projeto de estruturas

Eurocódigo 1 – Ações em estrutura

Eurocódigo 2 – Projeto de Estruturas de Betão

Eurogódigo 3 – Projeto de Estruturas de Aço

Eurocódigo 4 – Projeto de Estruturas Mistas – Aço Betão

Eurocódigo 7 – Projeto Geotécnico

Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos

NP EN - 206 – Betão, Especifi cação, Desempenho, Produção e Conformidade

3 PROJETOS DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, TELECOMUNI-
CAÇÕES E REDE ESTRUTURADA DE INFORMÁTICA;
Todas as instalações elétricas a projetar serão defi nidas em conformidade com as diretivas de programa estabelecidas pelo dono de obra, 
instruções e elementos fornecidos pelas restantes especialidades e serão executados em conformidade com a legislação vigente, nomeada-
mente o RTIEBT e demais legislação aplicável.

 O Projetos eletrotécnico do Bloco de Apartamento e Hotel consistirão na alimentação de energia elétrica, tomadas, iluminação geral, ilumi-
nação de emergência e sinalização de saída de todos os edifícios com os quadros gerais e parciais. Será incluído todo o estudo e projeto 
em função das necessidades do cliente. 

Rede Estruturada e Informática

Os projetos serão concebidos tendo em atenção o Decreto Lei nº 59/2000, de 19 de Abril e o presente Manual ITED, sendo consideradas as 
Normas Europeias aplicáveis.

 Será efetuado todo o estudo e projeto do Hotel em função das necessidades do cliente, incluindo projeto de cablagem estruturada dados/
voz em função do layout apresentado bem como cablagem coaxial para sinal TV. Para o bloco de apartamento, serão previstos os ATI e 
cablagem de dados/voz, bem como cablagem coaxial para sinal TV.

Neste estudo fará parte todas as Prescrições e Especifi cações Técnicas aplicadas aos espaços, redes de tubagem, redes de cabos e equi-
pamento associado.

Dimensionamento

O cálculo da potência total instalada será estimado com base nas potências nominais dos equipamentos elétricos de utilização que irão ser 
instalados no Empreendimento, acrescido de um coefi ciente de segurança em caso de utilização de outros equipamentos elétricos não pre-
vistos, que poderá aumentar a potência de demanda. 

Os aparelhos não funcionam todos ao mesmo tempo e mesmo alguns deles atingem a plena carga durante um período relativamente curto. 
Por isso, a estimativa de potência máxima que a instalação utilizará resultou de um cálculo levando em linha de conta a simultaneidade do 
funcionamento dos aparelhos.

O projeto será realizado com base nos seguintes pressupostos e normas em vigor: 

• Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento Regulamento de Segurança de Lin-
has Elétricas de Alta Tensão. 

• Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

• Regras Técnicas em Instalações Elétricas de Baixa Tensão legislação daa DGE-Direção Geral de Energia. 

• Documentação Normativa editada pela Electra e Direção geral de energia;

• Documentação que identifi cam as características, funções, regras de montagem, execução e ensaios de verifi cação, de alguns 
materiais e equipamentos em uso pela ELECTRA;

• Princípios e os métodos aplicáveis no dimensionamento dos vários equipamentos (canalizações elétricas, proteções, quadros, 
aparelhagem em geral, etc.),Ter uma visão atualizada dos equipamentos existentes no mercado, com conhecimento das suas funções, ga-
mas, características técnicas e características dimensionais;

4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DO SISTEMA DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALI-
ZADA;
A efi ciência energética do edifício depende muito do uso racional dos sistemas, a Gestão Técnica Centralizada apresenta-se como opção 
para altamente efi ciente em termo de consumo de energia.

A solução proposta para gestão consiste no controlo de seguintes sistemas:

• Centralizar e visualizar a informação relevante dos consumos energéticos através das tecnologias mais avançadas disponíveis;

• Controlo de Sistema de AVAC;

• Gestão dos sistemas de segurança;

• Gestão de Iluminação;

• Interligação de todas as instalações técnicas do edifício, através de sistemas de automação abertos e fl exíveis;

• Harmonizar as tecnologias da envolvente do edifício, a gestão técnica e a engenharia de sistemas;

Com o sistema proposto a redução de consumo energética é signifi cativa
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5 PROJETO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS-AVAC (AQUECIMEN-
TO, VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO);
Ar Condicionado

O projeto de especialidade abordará as temáticas chaves dos sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado (AVAC) e irá desen-
volver uma solução técnica que dê resposta às necessidades de um hotel de 5* e um bloco de apartamento do Empreendimento KK.

Pretende-se defi nir uma instalação que, tendo em conta a vocação dos espaços, garanta elevadas condições de conforto, quer em termos 
termo higrométricos, quer em termos da qualidade do ambiente. Procuraremos, igualmente, dotar a instalação da fl exibilidade indispensável 
à sua adaptação às diferentes condições que se poderão encontrar nestes locais e à sua possível exploração parcial, assegurando a con-
dução fácil e económica das instalações projetadas, reduzir os custos de manutenção e os consumos de exploração associados. 

Serão preconizados sistemas para a climatização e ventilação dos espaços tendo em atenção as suas condições de utilização, pretenden-
do-se criar condições de conforto interior que garantam o bem-estar dos utentes, minimizar o impacto arquitetónico, reduzir o Investimento 
inicial da Instalação dentro de valores técnico-económicos vantajosos e escolha de uma solução que permita uma utilização correta da ener-
gia e minimize os custos de exploração. 

Para além dos equipamentos, ter-se-á especial cuidado com o dimensionamento das condutas e unidades terminais, uma vez que o nível de 
ruído aceitável para este tipo de espaços é bastante reduzido. Qualquer escolha de grelhas e difusores passará sempre por uma articulação 
com a arquitetura.

A climatização proposta é o sistema de climatização do tipo VRV (Volume de Refrigerante Variável) funcionando com uma unidade externa 
(condensador) e unidades internas do tipo Cassete, unidade mural e de condutas (evaporadores). O sistema de climatização VRV modula 
o fl uxo de fl uido refrigerante conforme a capacidade que cada edifício necessita. Este sistema compreende uma ou mais unidade exterior 
arrefecida por ar e uma série de unidades interiores que regulam a temperatura do ar dentro de um espaço interior. O sistema VRF, são 
equipamentos do tipo de expansão direta, que permitem conectar várias unidades interiores a uma única unidade exterior através de duas 
linhas frigorifi cas, regulando o caudal de refrigerante que passa em cada unidade interior, mediante um sofi sticado sistema de controlo de 
capacidades que ajusta o funcionamento das unidades interiores e unidade exterior, em função das necessidades do local.

As unidades condensadoras estarão localizadas nas áreas técnicas de AVAC dos respetivos pisos.

Propõe-se vãos em grelha que permitam a livre permuta de calor com o ambiente exterior.

O ar novo nos espaços é introduzido no retorno das unidades de condutas e insufl ado no espaço através de difusores. 

A insufl ação e o retorno de ar de climatização serão feitos pelas unidades de condutas. 

O traçado de tubagem desenrola-se maioritariamente no teto falso. O controlo da unidade será por comando de infravermelhos, evitando 
desta forma a passagem de cabos de comando adicionais e facilitando a operação. 

O retorno/extração será efetuado através de grelhas de retorno/extração, serão ligadas a uma rede de condutas que ligará às unidades. 

Para a renovação de ar, serão instalados dois ventiladores de insufl ação em linha, no teto de ligação a condutas do tipo spiro safe que farão 
a distribuição em todas as unidades evaporadoras. As unidades de ventilação recebem ar novo diretamente do exterior através de condutas 
do tipo spiro safe, fi ltram o ar, para depois o introduzir no ambiente através de uma rede de condutas de distribuição e de registos de regu-
lação do débito de ar nas unidades evaporadores.

6 PROJETOS DE REDES PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS;
INTRODUÇÃO 

Refere-se o presente capítulo à conceção geral dos sistemas de abastecimento de água, extinção de incêndio, drenagem das águas resid-
uais e pluviais, relativos às instalações do Empreendimento KK.

Para elaboração do projeto, devem ser consultadas informalmente as entidades competentes designadamente a Empresa de Eletricidade e 
Águas e a Câmara Municipal e tomados em consideração os condicionamentos respeitantes às redes públicas de abastecimento de água e 
de drenagem.

O traçado e execução das redes referidas, será efetuado de forma a satisfazer as condições preceituadas no Decreto nº 168/87, que esta-
belece as normas pelas quais se regem os serviços públicos de distribuição de água potável e esgotos e nas normas técnicas e administrati-
vas complementares homologadas pelo CNAG.

Na falta de legislação e normalização Cabo-Verdiana, fi cou acordado com cliente que seriam aplicadas a legislação e normas portuguesas 
em vigor e, na sua ausência, outras normas internacionalmente reconhecidas.

Nesta perspetiva, o dimensionamento dos sistemas referidos respeita, nomeadamente: 

• O Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem de Águas Residuais, aprovado 
pelo Decreto Regulamentar nº 23/95, de 23 de Agosto; 

• O Regulamento de Segurança contra Incêndios em Parques de Estacionamento Cobertos. 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EXTINÇÃO DE INCÊNDIO E REGA 

Conceção geral

Com base na informação conhecida, a pressão dinâmica e o caudal disponível no local de toma de água podem não permitir que o em-
preendimento seja alimentado diretamente da rede. 

Com base nestes pressupostos e por forma a minimizar os problemas resultantes da intermitência, irregularidade, (a falta de água chega a 
verifi car-se por vários dias) e da fl utuação de pressão da rede pública, decorrentes das variações horárias de consumo, propõe-se a con-
strução de um reservatório geral de reserva, com a capacidade correspondente a dois dias de maior consumo de todo o empreendimento, 
acrescida da reserva necessária ao funcionamento do sistema interno de extinção de incêndio

A quantifi cação dos consumos, será considerada de acordo com os dados de base do Projeto, nomeadamente o n.º previsto de clientes e o 
n.º de postos de trabalho previsto.

Fica assim garantida a não possibilidade de adução em 48 horas e uma autonomia efetiva do sistema de extinção de incêndio pelo período 
aproximado de 1,5 horas, sem reposição. 

A conceção em termos de reserva será prevista da seguinte forma: 

• A construção de uma cisterna A, com uma capacidade total, em que uma parte corresponde a extinção de incêndio, outra à rede de 
rega e outra correspondente à alimentação dos dispositivos que não impõe uma qualidade de água perfeitamente potável (bacias de retrete 
e urinóis), uma vez que não possibilitam a ingestão direta de água pelos utentes a partir deles; o volume excedente corresponderá à efetiva 
capacidade de armazenamento das águas pluviais, com origem na cobertura. 

• A construção de uma segunda cisterna, B com a capacidade máxima permitida pelas entidades competentes e necessária para o 
abastecimento dos restantes dispositivos de utilização. 

No 1º caso, a alimentação dos dispositivos considerados permitirá para além dum aumento da capacidade de água utilizável, a conveniente 
e necessária renovação da água armazenada.

Na sequência do exposto, vai-se optar pela consideração de duas cisternas independentes prevendo-se a instalação e fácil manutenção dos 
equipamentos electro mecânicos. 

O abastecimento dos dispositivos de utilização será feito a partir destas cisternas, com recurso a grupos elevatórios independentes que ali-
mentam cada uma das distribuidoras principais. 

As cisternas, em betão armado e possuindo acesso fácil, serão construídas de forma a ser garantida uma perfeita estanqueidade.

Cada uma das cisternas terá duas células, para permitir a limpeza, desinfeção, trabalhos de manutenção ou reparação, sem que o edifício 
fi que privado do abastecimento. 

Cada compartimento poderá receber água da rede, independentemente, possuindo esgoto de superfície e de fundo. 

Consideraram-se com vista à redução dos custos de exploração, circuitos de distribuição de água quente sanitária independentes, servindo 
independentemente as instalações sanitárias e as instalações das cozinha a partir de um esquentadores e ou caldeiras independentes. 
Prevê-se a utilização do sistema de aquecimento solar.
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Critérios gerais de dimensionamento hidráulico 

O dimensionamento das condutas de água fria e quente será feito quantifi cando os caudais de cálculo nas distribuidoras horizontais, colu-
nas e derivações, com base nos caudais instantâneos atribuídos aos diferentes dispositivos de utilização do tipo doméstico (anexo IV,) 
do Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e Prediais de Distribuição de Água e de Drenagem da Águas Residuais e no coefi ciente de 
simultaneidade obtido pela expressão (1), indicado nas Regras de Cálculo de Instalações de Distribuição de Águas de Drenagem Predial de 
Águas Residuais e Drenagem de Águas Pluviais (Tradução do “Document Technique Unifi é” nº 60.11, de Outubro de 1988, feita pelo Engº. 
Vitor Pedroso do LNEC), agravado de 25%, com o limite inferior igual a 8.2%, sendo n, o número de aparelhos do troço a ser dimensionado.

  

A fi xação dos diâmetros, será feita de acordo com o limite superior de velocidade de escoamento igual a 1.00 m/s (abastecimento de água) 
e 3.00 m/s (extinção de incêndio), excedido nalguns casos por razões económicas, mas sempre inferior aos valores regulamentares. 

A alimentação da rede de incêndio armada, será calculada de forma a garantir uma pressão mínima de 3,5 kgf/cm², na boca hidraulicamente 
localizada em posição mais desfavorável. 

O dimensionamento da tubagem será realizado por cálculo hidráulico, de acordo com as indicações do curso “ Dimensionamento de Redes 
de Distribuição e de Drenagem de Água em Edifícios”, realizado pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil, respeitando no entanto os 
valores mínimos impostos pelas normas técnicas do INS e da NFPA, (National Fire Protection Association). 

A instalação da rede de sprinklers do tipo “Wet-System” será dimensionada de acordo com a classe de risco ordinário, grupo 1, na qual de 
acordo com as normas técnicas do INS, o edifício se insere. De acordo com estas normas, para esta classe de risco, a instalação deverá 
garantir uma densidade de descarga por sprinkler de 6,52 l/min/m2, sobre uma área de 139 m2, para uma pressão mínima de 96 KPa no 
sprinkler localizado na posição hidraulicamente localizado em posição mais desfavorável, durante 60 min. 

As perdas de carga foram determinadas pelo critério de Darcy-Weisbach, sendo o coefi ciente de resistência determinado pela expressão de 
Colebrook-White.

 

[j] perda de carga por unidade de comprimento  [�] Coefi ciente de resistência 

[D] diâmetro da conduta (m)    [U] Velocidade de escoamento (ms-1) 

[g] aceleração da gravidade (ms-2)

  

 [�] Coefi ciente de resistência 

[Re] número de Reynolds 

[�] Rugosidade absoluta (m) 

A distinção da determinação das perdas de carga na rede de água fria e quente, foi feita entrando em linha de conta com a variação do coe-
fi ciente de viscosidade cinemática com a temperatura (água fria, 10 graus centígrados e água quente, 50 graus centígrados). 

As características de dimensionamento dos grupos elevatórios e das condutas de adução às cisternas, encontram-se sistematizadas no 
quadro III. As bases de cálculo foram os caudais a elevar e as alturas manométricas, (alturas geométricas acrescidas das respetivas perdas 
de carga). 

Circuitos hidráulicos 

Material das condutas 

A solução preconizada, relativamente aos materiais a utilizar nas canalizações, consistirá no emprego de: 

 a) Rede de água fria, quente e rega em: 

• Polietileno reticulado, classe 1.25 (série 5.0), em associação com acessórios de compressão de latão inseridos em caixas aces-
síveis, quando instalada a jusante dos coletores e nos troços embebidos localizados a montante; 

• Aço inoxidável AISI 316, em associação com acessórios de pressão em aço inox AISI 316, quando instalada a montante dos cole-
tores e no interior dos edifícios; 

• PEAD PN10, quando enterrada no exterior, na rede de água fria; 

•  Aço galvanizado, série média, na rede de extinção de incêndio, quando interior e PEAD PN10, quando enterrada no exterior. 

Instalação das condutas 

Por razões de funcionamento e de manutenção dos circuitos hidráulicos, a instalação das redes de água fria, extinção de incêndio e rega, 
quando situadas acima do piso térreo, será feita recorrendo a um sistema com tubagem acessível. 

O assentamento das redes exteriores, será feito em valas acondicionadas de modo a fi carem protegidas da ação mecânica de sobrecargas 
no solo sobrejacente. 

DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS 

Esquema geral 

Os efl uentes gerados serão recolhidos em redes horizontais e são conduzidos graviticamente, à câmara de ramal de ligação e desta à rede 
pública existente nas proximidades do empreendimento. 

Excetuando-se os efl uentes com origem em pisos enterrados, que por forma a impedir o refl uimento dos mesmos para o seu interior, por 
obstrução do coletor público, serão bombados para uma câmara de descompressão, antes do seu lançamento na rede geral. 

Prevê-se que os efl uentes com origem nas cozinhas sejam pré-tratados localmente, com recurso a um separador de gorduras.  

As águas carregadas de gorduras e espumas penetram no separador, dimensionado para ter tranquilidade sufi ciente para permitir a fl utu-
ação do material e que está equipado com dispositivos defl ectores de entrada e saída, adequados à retenção de gordura, evitando o seu 
arraste. 

As gorduras, de densidade inferior à da água, fi cam retidas à superfície e serão removidas periodicamente, sendo a água clarifi cada, con-
duzida para a zona de receção fi nal. 

O sistema adotado para evacuação dos esgotos domésticos, será do tipo unitário, que consiste na utilização de uma mesma coluna de que-
da, recebendo os esgotos das bacias de retrete e os esgotos fi nos provenientes das caixas de passagem, para onde esgotam os restantes 
aparelhos de utilização. 

A partir da última inserção dos ramais de descarga, todos os tubos de queda serão prolongados, acima da cobertura sem diminuição do seu 
calibre, possibilitando a ventilação das descargas. 

Todos os dispositivos de utilização serão sifonados. 

As tubagens serão tanto quanto possível retilíneas, para minimizar o risco de ocorrência de entupimentos e, no caso de se verifi carem 
anomalias, se proceder mais fácil e efi cientemente à sua desobstrução. Note-se que, todo o sistema descrito se baseará no princípio dos 
traços varejáveis, que permite a desobstrução direta em caso de entupimento. 

Critérios gerais de dimensionamento hidráulico 

O critério de dimensionamento da rede de drenagem das águas residuais, apoia-se na avaliação dos caudais de esgoto a evacuar. Para tal, 
faz-se recurso à curva apresentada no Anexo XV, que tendo em conta os coefi cientes de simultaneidade, fornece os caudais de cálculo em 
função do somatório dos caudais de descarga dos dispositivos de utilização, Anexo XIV. 

Os ramais de descarga individuais serão dimensionados para secção cheia, quando respeitadas as distâncias máximas entre o sifão e a 
secção ventilada, indicadas no Anexo XVI.

Quando excedidas estas distâncias, bem como nos sistemas sem ramais de ventilação e nos ramais de descarga de grupos de aparelhos, 
considerar-se-á o dimensionamento a meia secção. 

O dimensionamento dos tubos de queda, será feito com base na expressão apresentada no Anexo XVIII e na consideração de que a taxa 
de ocupação não deve exceder o valor de 1/3 em sistemas com ventilação secundária, podendo descer até 1/7 em sistemas sem ventilação 
secundária de acordo com a tabela do Anexo XVII. 
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O diâmetro das colunas de ventilação será determinado pela expressão indicada no Anexo XXI, que toma em consideração o diâmetro e a 
altura dos tubos de queda. 

No dimensionamento dos órgãos de drenagem das redes, procurou-se utilizar declividades e diâmetros que conduzam dentro de uma con-
ceção económica a velocidades máximas aceitáveis, isto é, sem pôr em risco a estrutura do material constituinte da tubagem e cumprindo 
todas as indicações regulamentares em termos de traçado. 

A velocidade de escoamento em superfície livre, será determinada a partir da expressão de Manning-Strickler,4). 

 [U] velocidade de escoamento (m/s); 

[Ks] coefi ciente de rugosidade (m1/3 s-1); 

[Rh] raio hidráulico (m); 

[i] inclinação da linha de carga ou do fundo do coletor. 

Com a adoção dos seguintes critérios gerais: 

� Velocidades mínimas: .............................................................................  0.60 m/s 

� Velocidades máximas: ............................................................................  3.00 m/s 

� Altura máxima: .......................................................................................... 50% 

Circuitos hidráulicos 

Material das condutas 

Para a rede de drenagem de águas residuais propõe-se a utilização dos seguintes materiais: 

� PVC-Série B, na rede interior de instalações sanitárias, condensados e nas ventilações, para diâmetros nominais até 90 mm; 

� Polipropileno insonorizado POLO-KAL NG, ou equivalente, tubos de queda, redes suspensas e nas restantes redes interiores

� PVC-U SN4, nas redes enterradas no interior dos edifícios; 

� Polipropileno (PP) corrugado de parede dupla SN8, nas redes enterradas exteriores e nos ramais de ligação à rede pública; 

�  PEAD PN10, em condutas elevatória. 

Instalação das condutas 

Por razões de funcionalidade de manutenção e reparação dos circuitos hidráulicos a instalação dos tubos de queda, quando situadas acima 
do piso térreo, será feita, recorrendo a um sistema de montagem com tubagem acessível. 

Quando exterior ou enterrada nos pisos térreos, o assentamento das tubagens será feito em valas acondicionadas de modo a fi carem prote-
gidas de ação mecânica de sobrecargas no solo sobrejacente. 

Grupos elevatórios

O volume útil do poço de bombagem será função do caudal de cálculo e do número horário de arranques admitido, tendo sido determinado 
pela expressão: 

Vretenção = Q afl uente / N 

As bases de cálculo foram os caudais a elevar e as alturas geométricas acrescidas das respetivas perdas de carga. 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Esquema geral 

Pela localização do empreendimento, pode-se optar pela não consideração de tubos de queda de águas pluviais, procurando-se que as 
águas precipitadas nas coberturas e pavimentos, localizados acima do nível dos arruamentos exteriores, escorressem superfi cialmente pelo 
terreno em direção a estes, por forma a evitar concentrações excessivas de caudal. 

No entanto, pelos parcos recursos hídricos do país, julga-se conveniente o aproveitamento das águas provenientes das coberturas. 

Assim procedemos, à implementação do sistema de drenagem pluvial com funcionamento essencialmente gravítico, que encaminhará as 
águas precipitadas nas coberturas através duma rede a cisterna enterrada.

Esta solução exige, conforme referido oportunamente, a descarga em linhas de água e/ou valetas, já com apreciáveis dimensões, aspeto 
que segundo indicação dos referidos representantes, será resolvida em obra. 

Antes do lançamento na rede privativa de águas pluviais do empreendimento, será instalado um separador/retentor de hidrocarbonetos, pré-
fabricado em betão reforçado, com câmara de decantação incorporado, sistema de alarme, obturador automático e fi ltro de coalescência, 
localizado a jusante do circuito de recolha de águas contaminadas de óleos, solventes de hidrocarbonetos e detritos sólidos provenientes da 
lavagem e escorrência dos automóveis. 

Critérios gerais de dimensionamento 

A determinação dos caudais de precipitação foi feita atendendo à pequena dimensão da bacia a drenar, pelo método racional, Q=CIA, em 
que I representa a intensidade de precipitação da chuvada crítica, A área drenada e C o coefi ciente ponderado de escoamento. 

A determinação da intensidade de precipitação, depende não só das características pluviométricas da zona em estudo, como também das 
características estatísticas de duração e frequência adequadas a cada projeto. O método mais usado para a sua determinação é o que con-
siste na utilização das curvas de intensidade de precipitação em função do conhecimento da chuvada e da duração da mesma. 

Para a obtenção dos caudais que conduziram ao cálculo dos coletores e partindo da intensidade de precipitação atrás referida, determinar-
am-se as áreas das zonas a drenar por cada troço, bem como o coefi ciente de escoamento a considerar. 

Para coefi cientes de escoamento adotaram-se os valores recomendados pela literatura da 

Especialidade: 

� Áreas cobertas ................................................................................ 1.00 

� Áreas pavimentadas ....................................................................................... 0.85 

� Áreas ajardinadas............................................................................. 0.50 

O produto deste coefi ciente pelas respetivas áreas totais, dá-nos as chamadas áreas reduzidas. 

O valor destas áreas multiplicadas pela intensidade de precipitação dá-nos o caudal para o troço respetivo. 

No dimensionamento dos órgãos de drenagem das redes, procurou-se utilizar declividades e diâmetros que conduzissem dentro de uma 
conceção económica a velocidades máximas aceitáveis, isto é, sem pôr em risco a estrutura do material constituinte da tubagem e cum-
prindo todas as indicações regulamentares em termos de traçado. 

A velocidade de escoamento em superfície livre, foi determinada a partir da expressão de Manning-Strickler, atrás mencionada, com a 
adoção dos seguintes critérios gerais: 

� Velocidade máxima ................................................................................. 5 m/s 

� Velocidade mínima .....................................................................................0.9 m/s 

� Altura .................................................................................................. 75% 

De acordo com o dec. 66-95, para um parque de estacionamento com uma área bruta inferior a 1000 m2, a capacidade mínima do separa-
dor deve ser 500l, pelo que foi dimensionado para um caudal de 3.0 l/s e um teor de hidrocarbonetos à saída, inferior a 5 mg/l. 

Circuitos hidráulicos 

A solução preconizada relativamente aos materiais a utilizar nos tubos de queda e nos coletores, consistirá no emprego de: 

� PVC-Série B, na rede interior de condensados e nas ventilações; 

� PVC-U SN4, nas redes enterradas no interior dos edifícios; 

� PVC corrugado perfurado de parede dupla, na rede de drenagem de águas freáticas, DN 110mm e i=0,5%; 
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� Polipropileno (PP) corrugado de parede dupla SN8, nas redes enterradas exteriores e nos ramais de ligação à rede pública. 

Por razões de funcionalidade de manutenção e reparação dos circuitos hidráulicos, a instalação das redes, quando situadas acima do piso 
térreo será feita, recorrendo a um sistema de montagem com tubagem acessível

O assentamento das redes exteriores, será feito em valas acondicionadas de modo a fi carem protegidas da ação mecânica de sobrecargas 
no solo sobrejacente. 

7 PROJETO DE REDES DE GÁS;
OBJECTIVO

Prevê-se a elaboração de um Projeto para a Rede de Gás e a presente memória têm como objetivo defi nir o traçado, dimensionamento, 
caracterização e as condições de montagem da instalação.

Serão previstos no projeto de especialidade edifícios abastecidos com Gás Butano, sendo que, conforme o Art.º 3 do Dec. Lei 521/99 a in-
stalação é dimensionada para Gás Natural.

O projeto de Rede de Gás destina-se ao Empreendimento KK, constituído por um Bloco de Hotel e Bloco de Apartamentos, ambos com 13 
pisos, a implementar na Zona de Quebra Canela – Cidade da Praia – Cabo Verde.

CARACTERÍSTICAS E TIPO DE UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

Tratando-se de um Empreendimento destinado a áreas de hotelaria e habitação, propõe-se uma rede de abastecimento de gás para as coz-
inhas industriais e apartamentos.

O dimensionamento da rede geral, tubagens e acessórios será feito conforme a previsão dos equipamentos a utilizar nas cozinhas do Hotel 
e no Bloco de apartamentos.

DESCRIÇÃO DA INSTALAÇÃO

Prevê-se que a instalação da Rede de Gás seja fundamentalmente constituída por:

� Reservatórios de gás Butano;

� Ramais de abastecimento em tubo de polietileno dn 25 mm;

� Caixa de entrada CE1 de edifício c/ os seguintes acessórios:

o Transição PE/metal

o Redutores 

o Válvulas de corte geral

� Rede interna de distribuição aos pontos de consumo em tubo de cobre;

� Caixas de distribuição;

� Válvulas de corte aos aparelhos de ¼ de volta;

� Redutores de baixa pressão (30 mbar-Butano);

CARACTERÍSTICAS DO GÁS. (PARA EFEITO DE CÁLCULOS)

CÁLCULO

Pressupostos do Dimensionamento

O dimensionamento da instalação será efetuado para Gás Natural tendo em conta os seguintes fatores:

o O caudal máximo instantâneo de cada fogo foi calculado considerando a simultaneidade de utilização dos dois aparelhos de maior 
potência e a semi-soma dos restantes;

o O caudal máximo instantâneo do edifício foi calculado tendo em conta o somatório dos caudais de cada fogo afetados de um fator 
de simultaneidade S, atribuído de acordo com o seguinte quadro:

A perda de cargas em linha e a infl uência do desnível na pressão:

        ( Média Pressão)

 A compensação das perdas da carga singulares através do acréscimo de 20% ao comprimento real da tubagem:

 A pressão de utilização é de 30 mbar (para gás butano)

A perda de carga máxima na coluna montante é de 30 mbar;

A perda de carga máxima desde o contador até ao aparelho de queima mais desfavorável é de 1,5 mbar;

A velocidade máxima de escoamento do gás nas tubagens é de 10 m/s, calculada de acordo com a expressão:

Nas expressões anteriores, as variáveis utilizadas têm o seguinte signifi cado:

 - Pressão inicial em bar (valor absoluto)

 - Pressão fi nal em bar (valor absoluto)

Pa – Pressão inicial em mbar

Pb – Pressão fi nal em mbar 

Leq – Comprimento do troço acrescentado de 20% para compensação de cargas localizadas, em metros

dc – Densidade corrigida do gás

dr – Densidade relativa do gás

Q – Caudal do troço em m3 (st)/h

D – Diâmetro interior da tubagem em milímetros

v -  Velocidade do gás no troço em m/s

Pm – Pressão média no troço em bar (valor absoluto)
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QUALIDADE DOS MATERIAIS 

Todos os materiais previstos para a Rede de Gás deverão ser próprios para a utilização de Gás Butano ou/Gás Natural, serem isentos de 
defeitos, incombustíveis e obedecer ao determinado nas respetivas especifi cações, documentos de homologação e Normas Portuguesas 
em vigor.

As válvulas, redutores, tubagens e ligações deverão ser adquiridos com o Certifi cado de Qualidade segundo a EN 10204, tipo 3.1.B.

LIGAÇÖES À TERRA

Toda a infraestrutura de gás deverá ser ligada a uma terra de proteção, conforme desenhos detalhados do projeto.

Os elétrodos a instalar, serão de aço cobreado com 1,50 metros de comprimento e diâmetro de 20 mm, enterrados verticalmente no solo por 
forma a fi carem instalados a 0,8 m de profundidade do pavimento. 

A resistência de terra deverá ter um valor inferior a 20 Ohm, valor que nunca deverá ser ultrapassado mesmo em tempo seco. Esta será 
provida de ligador amovível, para a sua medição periódica.

LEGISLAÇÃO

Uma vez que a Legislação em Cabo Verde é escassa nesta matéria, todo o equipamento e respetiva instalação deverão obedecer as Nor-
mas da Boa Prática estabelecidas na Europa/Portugal, nomeadamente:

o Regulamento técnico relativo ao projeto, construção, exploração e manutenção das instalações de gás combustível canalizado em 
edifícios.

o Regulamento Geral das Edifi cações Urbanas.

o Recomendações da empresa distribuidora.

8 PROJETO DE SEGURANÇA INTEGRADA;
Os projetos seräo desenvolvidos com fi nalidade de descrever as componentes integrantes das “Instalações de Segurança” a serem a imple-
mentadas no Hotel e Bloco de apartamentos, a saber:

• Sistema automático de detecção de incêndio (SADI)

• Sistema de controlo de acessos e intrusão

• Sistema CCTV

• Proteção e compartimentação / selagens corta-fogo

• Sistema automático de deteção de monóxido de carbono (SADCO)

• Sistemas automático de extinção por água (sprinkler’s e ria)

• Extintores portáteis

Projeto de Segurança e Sistema Automático de Deteção de Incêndios (SADI)

Este projeto terá por base o Projeto de Arquitetura, tendo como objetivo o processo de certifi cação das condições de segurança contra o 
risco de incêndio, conferindo-se um nível de segurança contra o risco de incêndio, proteção física dos ocupantes e das instalações.

Ter-se-á em consideração todas as medidas de segurança contra incêndios aplicáveis a um edifício com vários pisos de hotel e outro para 
bloco de apartamentos, verifi cando e preconizando disposições que permitam reduzir as possibilidades de eclosão de um incêndio, limitar os 
riscos de propagação do incêndio e dos fumos, garantir a evacuação rápida e segura de todos os utentes dos prédios e facilitar a interven-
ção dos meios exteriores, nomeadamente a da equipa dos Bombeiros.

O Sistema Automático de Deteção de Incêndio - SADI será organizado por zonas, em conformidade com, o plano de atuações automáticas.

Os comandos de segurança contra incêndio ao nível da área/piso sinistrado deverão ser os seguintes:

� Atuação das sirenes da área em sinal sonoro de evacuação (sinal contínuo);

� Chamada de elevadores ao piso 0;

� Fecho dos RCF’S;

� Paragem da ventilação normal do piso (Ex. Ventilo-convetores, Ventiladores de insufl ação e de extração);

� Paragem dos sistemas de insufl ação comuns a vários pisos (UTAN’S);

� Paragem dos sistemas de extração comuns a vários pisos (Ex. VEX WC’S);

� Desbloqueio das portas equipadas com sistema de controlo de acessos localizadas nos caminhos de evacuação ou dotadas de 
sistemas de bloqueamento;

� Arranque dos ventiladores de pressurização de escadas e antecâmaras de acesso aos pisos;

� Arranque dos ventiladores de desenfumagem para extração de fumos na zona do hall de elevadores (pisos superiores) ou na área 
do fogo (estacionamentos);

� Corte das cargas normais de energia;

� Atuação das sirenes dos pisos contíguos ao sinistrado decorrida a temporização. 

Projeto de Segurança e Sistema de Controle de Acessos e Intrusão

O projeto irá defi nir um conjunto de procedimentos e normas de utilização deste sistema de segurança, com vista a proteger as instalações 
contra eventuais intrusos. 

O sistema de deteção de intrusos estará interpolado no sistema de Gestão Técnica do Edifício (GTE), simulando na perfeição todas as fun-
cionalidades de uma central de intrusos convencional. O sistema terá ainda a possibilidade de comunicar à distância com a Policia, através 
de uma linha telefónica não comutável.

A operação de um detetor ou contacto magnético das portas de emergência deverá desencadear o processo de alarme local e à distância.

Os alarmes acústicos deverão ser automaticamente cance¬lados após dez minutos de funcionamento, sendo repostos no caso de um seg-
undo alarme ser ativado (com origem noutro detetor) ou se houver atuação do comando de alarme geral de evacuação.

Através do GTE o responsável do edifício poderá programar as funções auxiliares mais adequadas aos edifícios, designadamente:

  Temporização de alarmes de acordo com a sua origem;

  Programação das funções auxiliares de acordo com o seu objetivo - sinais instantâneas ou temporizados, intermitentes ou con-
tínuos.

  Programação de diversos níveis de acesso de acordo com os diferentes utilizadores.

  Possibilidade de se efetuarem futuras alterações, sem que o sistema tenha de ser posto fora de serviço.

O sistema de intrusão assegurará as seguintes sinalizações:

  Sinalização luminosa e sonora.

  Comunicação telefónica com a Policia.

  Sinalização acústica.

Projeto de Segurança - Sistema CCTV

O Sistema de Circuito Fechado de Televisão irá prever um conjunto de câmaras espalhadas pelos edifícios. As câmaras estão instaladas em 
locais defi nidos no projeto respetivo existindo a sua monitorização na Segurança. 

Serão ainda desenvolvidos a nível da Segurança Integrada dos edifícios os Projetos de Proteção e Compartimentação/Selagens Corta-
Fogo, Sistema automático de Detecção de monóxido de carbono(SADCO), Sistema Automático de Extinção por Água  e o de Extintores  
Portáteis.
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9 PROJETO DE CONDICIONAMENTO ACÚSTICO;
A acústica tem vindo a tornar-se parte integrante de todo o trabalho de Engenharia e traduz-se numa preocupação clara de garantir a quali-
dade do ambiente sonoro de espaços com exigências defi nidas. O projeto de acústica visa consubstanciar as diversas recomendações 
tendentes à garantia de um nível de conforto acústico adequado, contemplando quer a especialidade de Arquitetura quer as demais espe-
cialidades envolvidas no projeto global do empreendimento. Os compartimentos com requisitos acústicos elevados serão objeto de análise 
detalhada, resultando uma síntese do condicionamento acústico necessário para cada um deles e para o funcionamento acústico global do 
edifício. Para explicitar a verifi cação das exigências regulamentares aplicáveis, são determinados os parâmetros acústicos associados às 
soluções construtivas adotadas.

Para desenvolver o projeto serão abordados os seguintes apetos:

Isolamento Sonoro

• a sons exteriores

• a sons interiores de condução aérea

• a sons interiores de condução por percussão

• a transmissões indiretas e marginais

Condicionamento acústico interior

• Produção sonora de espaços interiores /emissão para o exterior

Especifi cações impostas para as seguintes especialidades:

• Instalações Mecânicas)

• Instalações Hidráulicas

• Instalações Elétricas e Ascensores

O projeto será realizado de acordo com o de acordo com o DL 292/2000 e do DL 129/2002

Apos análise do desempenho acústico do edifício podem ser propostos soluções de isolamento acústico por forma a verifi car o Regula-
mento.

10 VERIFICAÇÃO REGULAMENTAR DAS CARACTERÍSTICAS DE COMPORTAMENTO 
TÉRMICO E VERIFICAÇÃO REGULAMENTAR DOS SISTEMAS ENERGÉTICOS E DE CLI-
MATIZAÇÃO DE EDIFÍCIOS;
Independentemente dos motivos, cada vez mais existe a consciencialização das responsabilidades que nos são devidas relativamente ao 
consumo desregrado de recursos naturais e aos níveis de poluição consequentes da atividade humana. 

Os edifícios como o Empreendimento KK que engloba um Business hotel – 5 estrelas, Condomínio Habitacional, Sala Multiusos e Galerias 
Comerciais são um espaço de excelência para a integração de conceitos de ecoefi ciência. 

Para além da conservação de energia, água e recursos naturais, propõem-se que os equipamentos geram menos resíduos, e sejam mais 
saudáveis e mais confortáveis para os utilizadores. 

Através da aplicação dos conceitos apresentados pretende-se que o equipamento apresente um bom nível de qualidade de ar interior e 
baixas emissões de gases com efeito de estufa através de um consumo racional de energia e recursos. 

Pretende-se que as propostas garantam que os edifícios a construir apresentem baixas necessidades energéticas e que estas sejam satis-
feitas, por exemplo ao nível de energia térmica, através de equipamentos de energias renováveis. 

CONDIÇÕES TÉCNICAS E PRINCÍPIOS A CONSIDERAR 

ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

A efi ciência energética à escala urbana requer atenção ao uso do solo, à densidade, aos transportes, à água e resíduos e ainda duas estra-
tégias adicionais. A primeira será assegurar que em cada edifício se minimize a energia incorporada na sua construção e ao longo da sua 
utilização. A segunda será a de utilizar fontes de energia económicas e favoráveis ao ambiente. 

INVÓLUCRO 

O desempenho do edifício está ligado ao seu invólucro, pelo que um invólucro bem construído não deve permitir a penetração de vento, 
humidade e chuva, mas deverá permitir a entrada de luz e ar. Deverá ainda conservar a temperatura de conforto e proporcionar segurança e 
privacidade. 

O projeto de arquitetura do invólucro deverá seguir as seguintes estratégias sustentáveis: responder à orientação; manter quente a massa 
do edifício; permitir uma vida longa e uma baixa manutenção. 

ELEMENTOS OPACOS 

Os elementos opacos poderão desempenhar funções de aquecimento como de arrefecimento, utilizando a massa térmica em conjugação 
com o isolamento. 

Os isolamentos a utilizar deverão ter características de impermeabilidade à água e permeável ao vapor de água, permitindo que o edifício 
esteja protegido mas não asfi xiado. 

O critério de escolha do material isolante deve ter em conta a sua vida útil. 

ELEMENTOS TRANSPARENTES 

Os envidraçados desempenham um papel fundamental nos edifícios, já que permitem a entrada dos raios solares, aumentando o conforto 
visual devido à iluminação natural e visualização do espaço exterior, assim como permite o aquecimento ambiente na estação fria. 

Os envidraçados têm que ser avaliados tendo em vista o controlo das perdas e ganhos solares. Os envidraçados ao permitirem a captação 
de energia solar contribuem fortemente para a redução das necessidades energéticas de aquecimento ambiente.

COMPORTAMENTO TÉRMICO

Será feita a verifi cação do comportamento térmico de acordo com o Decreto Lei nº80/2006, na verifi cação será tido em conta as caracterís-
ticas dos matérias propostos para as paredes, cobertura, envidraçados, em função da verifi cação será defi nido os tipos de isolamentos a 
aplicar em cada elemento.

11 PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETROMECÂNICAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS 
E MERCADORIAS;
Os elevadores a prever serão de acordo com o programa fornecido pelo dono de obra e a sua especifi cação será em conformidade com a 
regulamentação de segurança vigente. NP - 3163/1 DE 1988 ou EN 81 - 1 de 1985 e Dec. Lei 295/98 e ainda com os D.L. nºs 414/98, artºs 
100, 101,, 102 e 103  e DL 123/97, artº 2.

12 SISTEMA DE RECOLHA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS;
No âmbito do Projeto Conceptual do Empreendimento “KK”, levando em consideração as diversas valências ou atividades (Business Hotel – 
5 estrelas, Condomínio Habitacional, Sala Multiusos e Galerias Comerciais), e tendo ainda em conta os termos de referencias, apresenta-se 
em baixo a concepção relacionado com a questão da gestão dos resíduos sólidos gerados em todo o empreendimento “KK”.

Tratando-se dum empreendimento com muitas valências e blocos independentes em termos de funcionamento mas com alguma interligação 
no âmbito do conjunto, as respostas para a questão da gestão dos resíduos sólidos deverá ser de forma variada mas sempre na logica de 
interação dos serviços de manutenção e exploração dos edifícios consoante a sua fi nalidade e uso. 

Neste capitulo o que se propõe como solução construtiva e de exploração futura é uma gestão dos resíduos sólidos baseada na minimi-
zação dos custos de exploração e manutenção com a criatividade de soluções conforme o uso de cada parte do empreendimento, num en-
tendimento da responsabilidade ambiental que é uma das principais características de uma organização de classe mundial que se quer que
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o empreendimento “KK” seja, com os benefícios a médio e longo prazo para o negócio do Business HOTEL – 5 estrelas, para o Condomínio 
Habitacional e para a Sala Multiusos e Galerias Comerciais, pois todos estarão ajudando a proteger o meio ambiente local, que é essencial 
para o futuro das empresas, principalmente neste setor.

Como foi frisado no parágrafo anterior, é propor uma solução construtiva e de exploração futura no âmbito geral de construção do em-
preendimento “KK” que propicie uma gestão dos resíduos sólidos seguindo as diretrizes internacionais para a questão dos resíduos com 
orientação para a minimização na geração dos resíduos. Tal procedimento é conhecido como a prática dos 5R, ou seja repensar, reduzir, 
reutilizar, reaproveitar e reciclar. Este procedimento e conceito construtivo e de exploração vai permitir que as atividades para a gestão dos 
resíduos sólidos possam ter como consequências benéfi cas: minimização dos custos de exploração na cadeia de exploração do empreendi-
mento, divulgação da empresa junto à comunidade como um grande defensor dos problemas ambientais (preocupações com o ambiente 
físico, biológico e antrópico); um diferencial estratégico (através de suas ações ambientais frente ao mercado e aos concorrentes), através 
de ações e cooperações junto à comunidade local.

Uma das componentes do empreendimento “KK” o Business HOTEL – 5 estrelas de acordo com os termos de referencia, para ser competi-
tivo atualmente tem alta preocupação de estarem atentos a todo um processo de qualifi cação da maneira de melhor gerir os resíduos sóli-
dos produzidos e manipulados em cada sector da sua atividade até mesmo em função das exigências econômicas crescentes que exigem 
racionalização de materiais e processos para obtenção de menores custos e também numa logica de criação duma diferenciação ambiental 
frente aos concorrentes e a sensibilização dos colaboradores frente às perspetivas de trabalho na preservação do meio ambiente.

Em relação a componente do empreendimento “KK” - Condomínio Habitacional os futuros moradores serão os principais executores e utili-
zadores da tecnologia proposta a prática de gestão dos resíduos, pelo que se propõe a criação de espaços/depósitos em áreas bem defi ni-
das em cada piso tratando-se de um edifício alto, condutas verticais, e uma área técnica de recolha dos resíduos a nível do piso técnico do 
subsolo, para a segregação e separação dos resíduos, dimensionado levando em conta os parâmetros como tempo de coleta dos resíduos 
e o local de estocagem destes, até o seu transporte ao deu destinatário fi nal. Outra componente desta proposta é a previsão do depósito 
seletivo dos resíduos para permitir algumas seleções de seus resíduos sólidos, obtendo alguns lucros com a venda e coleta seletiva que são 
aplicados em benefício da gestão do condomínio no seu todo.

No tocante a parte do empreendimento “KK” - Sala Multiusos e Galerias Comerciais a geração e gestão dos resíduos no seu todo será na 
mesma logica de minimização tanto dos resíduos bem como dos custos das operações, por isso a proposta a ser incorporada no conjunto 
será o de criar condições e infraestruturas que permitem reutilizar, reaproveitar e reciclar os mesmos se se tratando duma área do em-
preendimento em que os resíduos serão basicamente na sua maioria de resíduo inorgânico em que boa parte poderá ser reciclado e reutili-
zado. 

As soluções propostas no âmbito de gestão dos resíduos sólidos do empreendimento “KK”, devem permitir para além da que simplesmente 
criação de hábitos e novas rotinas aos funcionários, utentes, hóspedes, moradores e prestadores de serviços, a possibilidade de implantar 
um programa de coleta seletiva do lixo que exige uma verdadeira mudança de mentalidade, primeiro, por parte de quem comanda o pro-
cesso; depois, de quem trabalha no hotel e mora no condomínio habitacional; e, em terceiro, de quem frequenta o Business HOTEL e Sala 
Multiusos e Galerias Comerciais.

13 COORDENAÇÃO DE SEGURANÇA E SAÚDE EM FASE DE PROJETO
O presente documento apresenta metodologia de trabalho na área de Higiene e Segurança no trabalho na fase projeto.

O objetivo é de fazer a coordenação no âmbito de segurança no trabalho na fase projeto e realizar os trabalhos de forma a proporcionar aos 
trabalhadores condições de segurança e saúde adequadas. Assim poderão executar trabalhos nos prazos determinados tendo em conta as 
boas condições de segurança e saúde e os níveis de produtividade considerados no planeamento aprovado que devera ser cumprido.

Este projeto irá também estabelecer um conjunto de políticas de segurança por forma a minimizar os riscos de sinistralidade laboral e os 
custos sociais e económicos que resultam dos acidentes de trabalho ou doenças profi ssionais. 

Para isso vai ser necessário numa fase inicial:

• Inteirar-se dos princípios gerais de prevenção no projeto ‘’Empreendimento KK’’ , desde do envolvimento com os projetistas, detet-
ando os ricos associados à elaboração do projeto;

• Defi nição dos requisitos e exigências contratuais no âmbito de Segurança Higiene no trabalho a incorporar, desde alocar o es-

critório de recursos humanos adequados e habilitados, em quantidades que permitam uma satisfatória implementação do Plano de Segu-
rança e Saúde (PSS), compatibilizar o sistema de gestão de segurança dos diversos intervenientes entre outros; 

• Elaboração do Plano de Saúde Segurança. 

Plano de saúde e segurança 

Neste Projeto de Coordenação de Segurança e Saúde serão indicados as diretrizes para a implementação do Plano de Saúde Segurança 
(PSS), pretendendo avaliar os riscos e prever as respetivas medidas preventivas para fase de projeto. 

O PSS vai ser contemplado com existência de:

• Política de Segurança;

• Estrutura evolutiva no documento que assegure o correto enquadramento das futuras adaptações;

• Clara defi nição de funções e responsabilidades de todos os intervenientes;

• Modelos e registos a utilizar na atividade de coordenação segurança;

• Plano de inspeção prevenção;

• Plano de informação e formação; 

• Plano de emergência.


