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Setembro de 2014 

 

 

 

 

OBJETIVO 

Com o objetivo de dar continuidade às ações desenvolvidas no âmbito do “PIPARU - Programa 
de Investimento Prioritário em Ações de Reabilitação Urbana”, no Bairro das Olaias, Largo 
Roque Laia, lotes 1 a 6, em particular ao projeto de execução das Obras de Reabilitação, 
Conservação das Partes Comuns e Espaços Exteriores, será apresentado de forma sucinta a 
descrição do estado de conservação existente atualmente e o preconizado nesta Empreitada 
20/GEBALIS/2013, nas diversas áreas de arquitetura, acessibilidades, espaços exteriores 
estabilidade/estrutura e rede de infra estruturas.  

 

CLASSIFICAÇÃO DA EMPREITADA 

Local  : Largo Roque Laia, Lotes 1 a 6 – Bairro das Olaias – Junta de Freguesia do 
Areeiro – Lisboa 

Designação : Empreitada nº20/GEBALIS/2013 - Obras de Reabilitação e Conservação das 
Partes Comuns e Espaço Público.  

Classificação  : Empreitada de Reabilitação Urbana. 

Investimento : 256 372,47€ (duzentos e cinquenta e seis mil, trezentos e setenta e dois euros 
e quarenta e sete cêntimos) acrescido de IVA à taxa em vigor.  

: PIPARU – Programa de Investimento Prioritário Em Ações de Reabilitação 
Urbana – Ação n.º 33.  

Execução: CONGEVIA, Construções, Lda.  

Prazo Execução: 5 meses 
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MEMÓRIA DESCRITIVA – RESUMO 

Esta intervenção destina-se a recuperar um bloco de edifícios de habitação social, da Câmara 
Municipal de Lisboa e sob a gestão da GEBALIS – Gestão do Arrendamento Social em Bairros 
Municipais de Lisboa, E.M., S.A. localizados no Bairro das Olaias. 

A área de intervenção é composta por 6 Lotes:  

- Lote 3, 4, 5, e 6 com cinco pisos perfazendo um total de 10 inquilinos, por lote; 

- Lote 1 e 2, com 6 pisos perfaz um total de 12 inquilinos, por lote.  

 

Os principais objetivos a alcançar nesta empreitada: 

 

+ CONFORTO; 

+ SEGURANÇA; 

+ CONFORTO TÉRMICO; 

+ HABITABILIDADE; 

+ HARMONIA ARQUITECTÓNICA;  

+ QUALIDADE DE VIDA.  

 

Estado Atual do Edificado 

As intervenções constantes nesta empreitada deverão resolver os problemas associados ao 
tipo de construção existente, do tipo tradicional, efetuada com paredes em alvenaria dupla, 
com isolamento térmico, mas com muitas pontes térmicas e com condições de ventilação 
deficientes, que provocaram condensações no interior das habitações e paredes exteriores 
bastante fissuradas.  

Como consequência deste défice verifica-se no interior e no próprio exterior do edifício, em que 
os rebocos e respetivas pinturas se degradam, denegrindo o seu especto.  



Empreitada n.º 20/Gebalis/2013 - Obras de Reabilitação e Conservação das Partes Comuns e 
Espaço Público no Bairro das Olaias, Largo Roque Laia, Lotes 1 a 6, em Lisboa. 

 
PIPARU - Programa de Investimento Prioritário em Ações de Reabilitação Urbana. 

 

 

3 

Empreitada 20/GEBALIS/2013 

 

Em termos de intervenção, a empreitada visa a melhoria das condições de habitabilidade e de 
segurança, tendo sido objeto de estudo e de alteração, os seguintes aspetos: 

- Remoção de revestimento cerâmico colocado nas fac hadas (em locais específicos) 

 Serão removidos apenas os mosaicos localizados nas fachadas principais. Os 
existentes no alçado tardoz serão mantidos com a devida reparação dos que se encontram em 
queda. Ao nível do piso térreo será aplicado um revestimento decorativo orgânico colorido (cor 
de tijolo) com alguma rugosidade para desmotivar à execução de “graffitis” (situação 
observável atualmente).  

 

 

- Reparação das paredes exteriores 

 Serão desenvolvidos trabalhos para a correção das anomalias visíveis (através de um 
revestimento térmico pelo exterior), nomeadamente fissuras, falta de estanquidade, 
despigmentação de tinta, entre outros, que se refletem no interior das habitações constituindo 
em alguns casos condições de grande falta de habitabilidade.  
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- Reparação das paredes de blocos de vidro existent es ao nível do piso térreo 

 A parede em blocos de vidro existente ao nível do piso térreo será mantida, sendo 
necessário proceder à colocação dos blocos que se encontram em falta. Para melhorar a 
ventilação do espaço contiguo serão instaladas grelhas de ventilação.  

 

 

- Alteração do material existente no topo da escada  (em blocos de vidro) 

  A cobertura em blocos de vidro será substituída por motivos de segurança e de 
infiltrações por uma caixilharia em painéis de policarbonato alveolar, com perfis de alumínio 
lacado na cor branca (similar à solução desenvolvida nos lotes 16 a 20 da Rua Al Berto, no 
Bairro das Olaias).  

 

 

- Estudo da cor 

 As cores a aplicar serão iguais às existentes no local.  
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- Encerramento das zonas de acesso ao estacionament o/armazém da EMEL 

 As portas de acesso ao estacionamento/armazém da EMEL constituem um problema 
devido à entrada de lixos, questões de segurança e pontos de infiltrações e serão fechadas em 
alvenaria e laje de betão.  

 

 

- Acessibilidades 

 Nos acessos aos lotes não existe qualquer impedimento pois os mesmos encontram-se 
ao nível da rua e o vão de acesso possui uma largura adequada. São cumpridas as normas 
técnicas em relação às acessibilidades de acordo com o n.º 1 do Artigo 10º do Decreto-Lei n.º 
163/2006 de 08 de Agosto, em que não se torna exigível a correção quando as obras 
necessárias a sua execução sejam desproporcionadas ou não disponíveis.  

 

 


