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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 Dr. Alfredo Bensaúde 
Lotes A1 a A11, B1 a B12 e C1 a C13, em particular ao projeto de execução das Obras de 
Alterações e Reparações Diversas em Casas dos Lixos, Redes de Esgotos Domésticos, 
Acessos a Estacionamentos e Baterias de Contadores, será apresentado de forma sucinta a 
descrição do estado de conservação existente atualmente e o preconizado nesta Empreitada 
19/GEBALIS/2013, nas diversas áreas de construção e rede de infra estruturas.  

 

CLASSIFICAÇÃO DA EMPREITADA 

Local  : Bairro Dr. Alfredo Bensaúde, Lotes A1 a A11, B1 a B12 e C1 a C13 – Junta de 
Freguesia dos Olivais – Lisboa 

Designação : Empreitada nº19/GEBALIS/2013 - Obras de Alterações e Reparações 
Diversas em Casas dos Lixos, Redes de Esgotos Domésticos, Acessos a 
Estacionamentos e Baterias de Contadores  

Classificação  : Empreitada de Reabilitação Urbana. 
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Investimento : 154 700,00€ (cento e cinquenta e quatro mil e setecentos euros) acrescido de 
IVA à taxa em vigor.  

: PIPARU – Programa de Investimento Prioritário Em Ações de Reabilitação 
Urbana – Ação n.º 35.  

Execução: Rosete, Construções, Lda.  

Prazo Execução: 4 meses 

 

MEMÓRIA DESCRITIVA – RESUMO 

Esta intervenção destina-se a recuperar um conjunto 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 Dr. Alfredo Bensaúde. 

Este empreendimento é constituído por três bandas de edifícios habitacionais, com 36 entradas 
no total, distribuindo-se da seguinte forma: 

- Bloco A: 11 entradas; 

- Bloco B: 12 entradas;  

- Bloco C: 13 entradas. 

Os edifícios na sua generalidade são constituídos por rés-do-chão, destinado a frações de 
comércio, entre quatro a seis pisos de habitação acima do solo, e entre um a dois pisos de 
estacionamento enterrados. 

 

Tendo em consideração o conjunto de anomalias identificadas durante a visita ao local e os 
trabalhos a executar, podemos dividir a intervenção nesta fase da seguinte forma: 

• Intervenção na casa dos lixos e caixas ramal de ligação; 

• Intervenção nas circulações verticais comuns de acesso às caves; 

• Gestão dos contadores de água, gás e eletricidade; 

• Intervenção nas infraestruturas prediais. 
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- Intervenção na casa dos lixos e tratamento das caix as ramal de ligação 

 Os espaços destinados à deposição dos resíduos produzidos não são utilizados para 
esse propósito, encontrando-se atualmente bastante degradados e ocupados abusivamente 
pelos residentes. Estes espaços serão completamente impossibilitados de utilização pelos 
residentes. A par com esta intervenção, as caixas de ramal de ligação existentes serão 
demolidas e instaladas novas unidades.  

 

 

- Intervenção nas circulações verticais de acesso à s caves 

 As caves destinadas ao estacionamento encontram-se vedadas ao uso por parte dos 
residentes devido a utilizações inapropriadas. A solução será a limitação do acesso através da 
colocação, no piso zero, de portas de alta segurança do tipo “PUSH” da Portrise ou equivalente 
com a prévia remoção das portas existentes. As portas da caixa de escadas e do 
compartimento dos elevadores, no piso menos um, serão completamente encerradas com a 
construção de uma parede de betão armado.  
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 - Gestão dos contadores de água, gás e eletricidade 

 

As baterias de contadores de água provocam diversas situações de infiltrações nos 
estacionamentos, pelo que serão selados todos os atravessamentos de tubagens ao nível da 
laje do piso zero e impermeabilizado o pavimento junto aos contadores de água, gás e 
eletricidade. As situações de ligações ilegais existentes serão verificadas e corrigidas.  

   

 

- Intervenção nas infraestruturas prediais 

 

Nos tubos de queda de águas pluviais e águas residuais domésticas será efetuada a 
substituição de acessórios de plástico por acessórios em ferro fundido. Qualquer tubagem que 
se verifique danificada nas redes prediais será substituída.  
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Os principais objetivos a alcançar nesta empreitada: 

 

+ CONFORTO; 

+ SEGURANÇA; 

+ HABITABILIDADE; 

+ HARMONIA ARQUITECTÓNICA;  

+ QUALIDADE DE VIDA.  


