OBRAS de conservação e requalificação no
BAIRRO HORTA NOVA

LOTES A4, B6, B7, B8,
B9, R3

FICHA
TÉCNICA

PRINCIPAIS
INTERVENÇÕES

Local da Obra:
Bairro da Horta Nova

- Intervenção nas coberturas (com a remoção
do fibrocimento que contém amianto,
isolamento térmico, alteração da rede de
drenagem pluvial);

Obra ao abrigo:
PPIPARU - Programa de Investimento Prioritário em
Ações de Reabilitação Urbana - Câmara Municipal de
Lisboa
Tipo:
Empreitada 7/GEBALIS/2015 - Obras de Conservação
da envolvente exterior no Bairro da Horta Nova, lotes
A4, R3, B6, B7, B8, e B9 - Contrato-Programa 160/2013

- Intervenção nas fachadas (reabilitação do
betão armado, isolamento térmico aplicado
pelo exterior do edifício);
- Aumento de ventilação das zonas comuns
(caixa de escadas).

Freguesia:
Carnide
Dono de Obra:
GEBALIS, EM, SA
Empreiteiro:
Joaquim Fernandes Marques & Filho, S.A
Fiscalização:
Ripórtico Engenharia, Lda.
Duração da Obra:
6 meses

SEGURANÇA EM
OBRA
Face à natureza dos trabalhos, alertamos para as necessárias e especiais medidas de prevenção de acidentes ou danos físicos e/ou
materiais das quais destacamos:
- Respeito pelas vias de circulação pedonal alternativas;
- Respeito pelas áreas vedadas de estaleiro ou da obra;
- Adoção de todos os meios para reduzir o risco de furto/roubo;
- Evite estacionar junto às vedações;
- Não permita que as crianças permaneçam junto do local da obra;
- Não passeie animais na zona da obra;
- Tenha em atenção a movimentação de veículos e cargas pesadas;
- Mantenha as portas e janelas fechadas, pois existem trabalhos a decorrer nas zonas comuns;
- Sempre que for contactado por pessoal da obra solicite sempre identificação. Em caso de dúvida contactar a fiscalização ou o
empreiteiro presentes em obra;
- Respeitar sempre a sinalização de segurança, indicações ou avisos.

MUITO IMPORTANTE!

A GEBALIS tem consciência do incómodo causado por estas obras mas destas resultarão
vantagens para todos os moradores. Apelamos à vossa compreensão e agradecemos a
colaboração de todos.

CONFORTO

SEGURANÇA

HARMONIA ARQUITETÓNICA

CONFORTO TÉRMICO

HABITABILIDADE

VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO

QUALIDADE DE VIDA

