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Empreitada 08/GEBALIS/2014 

 

Bairro Ourives 

Lotes A, B, C e D 

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”, será apresentado de forma 
sucinta a descrição do estado de conservação existente atualmente e o preconizado nesta 
Empreitada nas diversas áreas de arquitetura, estabilidade/estrutura, acessibilidades e rede de 
infra estruturas. Importa referir que a Empreitada 08/GEBALIS/2014 – Empreitada de 
Reabilitação e Conservação nos Lotes A, B, C e D no Bairro dos Ourives, cujo projeto foi 
desenvolvido pela empresa PMT Engenharia e consultadoria, Lda. foi merecedor do Prémio 
Reabilitação na Construção 2014, na categoria de Gabinete.  

 

CLASSIFICAÇÃO DA EMPREITADA 

Local  : Lotes A, B, C e D – Bairro dos Ourives – Junta de Freguesia do Beato – 
Lisboa 

Designação : Empreitada nº08/GEBALIS/2014 - Empreitada de Reabilitação e Conservação 
nos Lotes A, B, C e D do Bairro dos Ourives, Lisboa  

Classificação  : Empreitada de Reabilitação Urbana. 

Investimento : 748 762,07€ (setecentos e quarenta e oito mil, setecentos e sessenta e dois 
euros e sete cêntimos) acrescido de IVA à taxa em vigor.  

Execução: Teixeira, Pinto e Soares, Lda.  

Prazo Execução: 5 meses 
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MEMÓRIA DESCRITIVA – RESUMO 

Esta intervenção destina-se a recuperar quatro blocos 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 dos Ourives.  

A área de intervenção é composta por 4 Lotes:  

- Lotes A e B, localizados na Rua Celestino Alves, com 22 e 20 fogos por lote, respetivamente, 
em que existe apenas um fogo alienado no lote A (4.º A). Lote A com 6 pisos e Lote B com 5 
pisos; 

- Lotes C e D, localizados na Rua Dr. Manuel Espírito Santo, com 20 e 22 fogos por lote, 
respetivamente, em que existe apenas um fogo alienado no lote D (r/c B). Lote C com 5 pisos e 
Lote D com 6 pisos.  

 

 

Os principais objetivos a alcançar nesta empreitada: 

 

+ CONFORTO; 

+ SEGURANÇA; 

+ CONFORTO TÉRMICO; 

+ HABITABILIDADE; 

+ HARMONIA ARQUITECTÓNICA;  

+ QUALIDADE DE VIDA.  
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Estado Atual do Edificado 

As intervenções constantes nesta empreitada deverão resolver os problemas associados ao 
tratamento da estrutura de betão; envolvente exterior (vertical e horizontal), juntas de dilatação, 
desempenho térmico, abastecimento de gás, águas residuais pluviais designadamente nos 
pisos térreos e cobertura, reparações interiores devido a infiltrações, rede de telecomunicações 
e rede elétrica.  

Em pormenor, as obras de reabilitação e conservação destes lotes serão compostas por: 

- Reabilitação de elementos estruturais; 

   

 

- Reabilitação de fachadas. A envolvente (fachadas e coberturas) será objeto de requalificação, 

incluindo o estudo térmico, aplicação de revestimento térmico e montagem de nova 

caixilharia. 

   



Empreitada n.º 08/Gebalis/2014 – Empreitada de Reabilitação e Conservação nos Lotes A, B, C e 
D do Bairro dos Ourives, Lisboa.  

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

 
 

4 

Empreitada 08/GEBALIS/2014 

 

- Reabilitação de núcleos de escadas com respetivo enclausuramento. Deverá ser feito o fecho 

das escadas. A solução a aplicar será o fecho dos dois núcleos de escadas em alvenaria e 

caixilharia de alumínio. 

   

 

- Reparações pontuais em coberturas; 
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- Requalificação de infraestruturas existentes, inclui a substituição das redes de abastecimento 

de água, de energia elétrica, telecomunicações e verificação da rede de ventilação existente. 

 

- Estabelecer contactos com a Lisboa Gás para eventual montagem de nova rede e verificar o 

modo de consumo de gás nos edifícios, ensaiar as condições de funcionamento nas 

habitações. 

 

- Correção das barreiras arquitetónicas sempre que possível, através de abolição de ressaltos 

existentes permitindo um melhor acesso ao interior dos fogos.  

 

   

 

 


