
ANEXO Nº1  

 

 

               Ref. ª          Data de entrada 

Câmara Municipal de Mangualde ______________________________________________________ 

Distribuidor: EDP Distribuição – Energia, S.A._____________________________________ 

Serviços externos da DGE: __________________________________ 

Direcção-Geral dos Espectáculos: ____________________________ 

 

1 – Requerente: 

1.1 – Nome: Santa Casa da Misericórdia de Mangualde (NIF: 500 953 813) _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

1.2 – Morada: Av. General Humberto Delgado, 20 – 3530-115 Mangualde __________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

2 – Instalação: 

2.1 – Local: R. Albertino de Macedo 5, 3530-114 Mangualde _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2.2 – Freguesia: Mangualde ______________________________________________________________ 

2.3 – Concelho: Mangualde _______________________________________________________________ 

2.4 – Categoria da instalação: Tipo C _______________________________________________________ 

2.5 – Descrição Sumária: Espaço de acolhimento ao visitante e pátio da Igreja da Misericórdia de _ 

Mangualde _________________________________________________________________________ 

 

3 – Técnico responsável pela elaboração do projecto: 

3.1 – Nome: Daniel Filipe Veloso Correia ____________________________________________________ 

3.2 – Morada: Rua do Picoto, n.º 17, Bloco 3, 3º D.to, 4780-521 Santo Tirso ________________________ 

____________________________________________________ Tel. 93 652 20 21 __________________ 

3.3 – Número de inscrição na O.E.: 52.320 

 

4 – Tramitação do processo: 

4.1 – Distribuidor de energia eléctrica: EDP Distribuição – Energia, S.A .____________________________ 

4.2 – Serviços externos da Direcção-Geral de Energia: _________________________________________ 

4.3 – Direcção-Geral dos Espectáculos: _____________________________________________________ 

4.4 – Câmara Municipal de Mangualde ______________________________________________________ 
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21-05-2018

Código postal 3530-114 Concelho X

Requerente 500953813

Morada

Código postal

N.º Técnico 52320 Inscrito na 214222373

Nome

Morada

Código postal

Tipo das instalações C

Quantidade de pisos 1 Regulamentação aplicável

Matriz (reservado ao distribuidor) Tipo de prédio

Coordenadas geográficas GPS / DMS DMS Latitude 40°36'19.61"N Longitude 7°45'55.03"W

Ramal Andar Lado Tipo de utilização Entrada

Total 

instalado 

(kVA)

Fator de 

simultaneidade

Potência a 

alimentar (kVA)

NIP/OL (reservado ao 

visto do distribuidor)

1 RC 0 Edifc Relig Trifásica 10,35 1,00 10,35

1 Total 10,35

Total Geral 10,35

Número Potência (kVA) Coletivas Utilização

1 10,35 0 1

Total 10,35 0 1

Tem Fontes Centrais de Segurança e ou de Socorro?

Ramal

4780-521 Santo Tirso

Quadro resumo do imóvel

Rua do Picoto, n.º 17, Bloco 3, 3º Direito

Instalações

RTIEBT

Número de licença municipal ou 

outra

Ficha Eletrotécnica 
(1)

Av. General Humberto Delgado, n.º 20  

Morada da instalação

NIPC / N.º contribuinte

Instalações existentes

Estabelec. Ensino/Religioso

3530-115 Mangualde

Instalações novas

Morada da instalação

Potências previstas 
(2)

Rua Albertino de Macedo, n.º 5  

Santa Casa da Misericórdia de Mangualde 

Daniel Filipe Veloso Correia

Ordem dos Engenheiros (Efetivo)

Mangualde

Data

NIPC / N.º contribuinte

NãoTem Fontes Centrais de Segurança e ou de Socorro?

Assinatura (conforme cartão do cidadão):

(Assinar apenas para entrega em suporte de papel)

(1) Uma por cada imóvel

(2) Utilizar os escalões de potência fixados no tarifário em vigor

Versão FE20160517

23-05-2018

(Reservado ao visto do distribuidor)



 
Anexo 1 

DGEG.DSEE.Mod_TermoRespProjeto_v2018.1 1/1 

TERMO DE RESPONSABILIDADE PELO PROJETO 

DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 
(artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto) 

 

1 Promotor / Entidade Exploradora 

Nome: Santa Casa da Misericórdia de Mangualde 

Telefone:  E-mail:  NIF: 500953813 

 

2 Técnico responsável pelo projeto 

Nome: Daniel Filipe Veloso Correia 

N.º BI/CC: 11863526 

Telefone: 936522021 E-mail: danielfvcorreia@gmail.com NIF: 214222373 

N.º DGEG: 48.775 N.º OE: 52.320 N.º OET:  

Morada: Rua do Picoto, n.º 17, Bloco 3, 3.º Direito 

C. Postal: 4780-521 Santo Tirso 

 

3 Identificação do imóvel 

Lugar/Rua: Rua Albertino de Macedo, n.º 5 - 3530-114 Mangualde 

Freguesia: Mangualde 

Concelho: Mangualde Distrito: Viseu 

Tipo de estabelecimento: Espaço de acolhimento ao visitante da Igreja da Misericórdia de Mangualde 

 

4 Identificação da instalação elétrica 

NIP:  Instalação nova  

CPE(s):  Instalação existente X 

 

 Declaro que se observam, no projeto de execução, as 
disposições regulamentares em vigor, bem como 
outra legislação aplicável. 
Declaro também que o projeto simplificado está em 
conformidade com o projeto de execução, no que 
respeita às disposições regulamentares de segurança 
aplicáveis para efeitos de vistoria/inspeção. 
  
21/05/2018 
 
 
 

(Data e assinatura do técnico responsável pelo projeto) 
 



 

Para efeitos de validação desta declaração, aceder sigoe.ordemdosengenheiros.pt e introduzir na pesquisa o código de validação 
acima mencionado, verificando que o documento obtido corresponde a esta declaração. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O  
 

O Conselho Diretivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros declara que o Engenheiro  DANIEL 

FILIPE VELOSO CORREIA está como Membro Efetivo, nesta associação pública profissional, sendo 

portador da Cédula Profissional n.º 52320, titular do curso de Engenharia Electrotécnica e de 

Computadores pelo(a) Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 28-07-2004, 

agrupado na(s) Especialidade(s) de Eletrotécnica desde 17-10-2005, com o título de qualificação de 

Engenheiro Nível 2 , está na efetividade dos seus direitos como Engenheiro. 

Validade 

 
Projeto de instalações elétricas de acordo com a Lei n.º 14/2015, de 16 
de fevereiro, do artigo 19.º, condicionado pela Lei nº 40/2015, de 1 de 
Junho.   
Execução de instalações elétricas de acordo com a Lei n.º 14/2015, de 16 
de fevereiro, do artigo 4.º e artigo 5.º, condicionado pela Lei nº 41/2015, 
de 3 de Junho.  
Exploração de instalações elétricas de acordo com a Lei n.º 14/2015, de 
16 de fevereiro, do artigo 20.º.  
A responsabilidade pela execução, em nome individual, está limitada a 
instalações elétricas de potência até 41,4 KVA inclusivé, desde que 
disponha de um seguro de responsabilidade civil no valor mínimo de 50 

 €. Para potências superiores a 4 ,4KVA pode ser responsável desde 
que pertença ao quadro técnico de uma Entidade Instaladora, tendo em 
conta as condicionantes da Lei nº 41/2015, de 3 de Junho.  
A presente declaração destina-se a ser exibida perante as entidades 
competentes, apenas para efeitos da prática do(s) ato(s) de engenharia 
nela descritos e é válida pelo prazo de 1 ano.  
 

Assinatura Porto, 22 de janeiro de 2018.  
José Manuel Reis Lima Freitas 

Vice-Presidente do Conselho Diretivo 
 

 

Elementos de validação 
Código: 3MSQRQVW 
Ref.ª:    IE0001 
Declaração n.º: RN8424/2018 

 Rua Rodrigues Sampaio, N.º 123 
222071300 

 
www.oern.pt 

http://sigoe.ordemdosengenheiros.pt/


Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A.
Sede: Rua Gonçalo Sampaio, 39, Apart. 4076, 4002-001 Porto. Tel. 22 608 1100.
Matrícula / Pessoa Coletiva N.º 503 454 109. Conservatória de Registo Comercial do Porto. Capital Social 36.870.805 Euros

Ageas Portugal, Companhia de Seguros de Vida, S.A.
Sede: Edifício Ageas, Av. do Mediterrâneo, 1, Parque das Nações, Apart. 8063, 1801-812 Lisboa. Tel. 21 350 6100.

Matrícula / Pessoa Coletiva N.° 502 220 473. Conservatória de Registo Comercial de Lisboa. Capital Social 10.000.000 Euros

A Ageas Portugal, Companhia de Seguros, S.A. declara, para os devidos efeitos, que foi 

realizado o contrato de seguro para os membros da Ordem dos Engenheiros, com as 

seguintes características:

Ramo: Responsabilidade Civil Profissional

Tomador de Seguro: Ordem dos Engenheiros

N.º Apólice: 0084 07119310

Início: 01 de janeiro de 2002

Termo: 31 de dezembro

Pessoa Segura:

N.º de Cédula Profissional:

Âmbito da Cobertura: conforme Condições Particulares e Especiais anexas.

Informa-se que o seguro identificado regula-se pela Lei do Contrato de Seguro e, 

segundo o artigo 59.º, a garantia de cobertura de riscos é válida após o recebimento do 

valor total a pagar pela mesma.

Prevalecerão sempre os termos e condições da apólice 008407119310. 

Pela Ageas Portugal,

Sjoerd Smeets            Tine Vandenbussche

Diretor Geral Técnico        Diretora Geral de Operações

Contribuinte n.º

Apólice n.º
008407119310

Linha Exclusiva
21 794 30 20| 22 608 11 20
dias úteis,
das 8h30 às 19h00

engenheiros@ageas.pt
www.ageas.pt/engenheiros

Declaração de Seguro de Responsabilidade 
Civil Profissional 
Membros da Ordem dos Engenheiros

214222373

2018

DANIEL FILIPE VELOSO CORREIA

52320

Lisboa, 03 de Janeiro e 2018
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Espaço de acolhimento ao visitante e pátio da 
Igreja da Misericórdia de Mangualde 

 
 

PROJECTO DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS 
 
  
 
 
 
 
 
Refere-se o presente projecto de instalações de utilização de energia eléctrica, em baixa 
tensão, a:  
 
 
 
 

REQUERENTE:  Santa Casa da Misericórdia de Mangualde 
 
CONTRIBUINTE:  500 953 813 
  
MORADA:  Av. General Humberto Delgado, n.º 20 - 3530-115 Mangualde 
   
LOCAL DA OBRA:  Rua Albertino de Macedo, n.º 5 - 3530-114 Mangualde 
   
FREGUESIA:  Mangualde 
 
CONCELHO:  Mangualde 

  
 
 
 
 
Esta instalação é considerada com sendo do Tipo C, pelo que o projecto será constituído 
pelas seguintes partes, a saber: 
 
 

I – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 
 
II – PEÇAS DESENHADAS 
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I – MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 

1. GENERALIDADES 
 

Refere-se o presente projecto às instalações eléctricas de Espaço de acolhimento ao 
visitante e pátio da Igreja da Misericórdia de Mangualde. 

  
Na elaboração do presente projecto foram levadas em consideração as boas regras 
técnicas e os regulamentos e normas aplicáveis, em vigor, nomeadamente: 

 
 Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (DL nº 226/2005 de 

28 de Dezembro, Portaria 949-A/2006 de 11 de Setembro) – R.T.I.E.B.T. 
 

 Regulamento Sobre Estabelecimentos Comerciais (DL 368/99 de 18 de Setembro). 
 

Foram ainda consideradas as necessidades e comodidades que as instalações eléctricas 
devem satisfazer, bem como a integração das mesmas nos conceitos definidos pela 
Arquitectura e Dono de Obra. 
 
 

 

2. CONTAGEM DE ENERGIA 
 

A contagem de energia será realizada no armário de contagem localizado conforme 
referido anteriormente, ficando os contadores com os seus visores situados entre 1 m 
e 1,7 m do pavimento. 
 
Dado que o valor da potência a contratar não ultrapassa os 41,4 kVA prevê-se a 
instalação de contagem de através de contador trifásico de energia activa, de acordo 
com as DMA-C44-502/N. 
 

 

3. QUADRO ELÉCTRICO 
 

O quadro eléctrico deve satisfazer o disposto na Secção 801.2 e o Anexo V da parte 4 
das R.T.I.E.B.T., e nas normas NP EN 60529, EN 50102 e EN 50102/A1, quanto à classe 
de protecção, e será executado em chapa electrozincada, de 10/10 de espessura, do tipo 
capsulado, com protecção anti-corrosiva mediante pintura com tinta epoxy polyester, 
com as dimensões adequadas ao número de circuitos previstos nos esquemas unifilares, 
anexos, incluindo as necessárias reservas de espaço, para eventuais futuros aumentos do 
número de circuitos agora previstos. 
 
O quadro será de montagem saliente, sendo dotado de porta e painel, onde serão 
instaladas as platines para fixação da aparelhagem de corte, protecção, comando e 
sinalização, de modo a permitirem a sua fácil retirada sem necessidade de se ter que 
proceder a qualquer complexo processo de desmontagem, mas apenas por simples 
remoção do painel frontal. Deverá cumprir os ensaios estabelecidos na norma EN 60439-
3. 
 
Nas ligações internas do quadro deverão utilizar-se condutores do tipo H07V-U (ou R) ou 
H07V-K, com as secções indicadas nas peças desenhadas e que nunca serão inferiores a 
2,5mm2, nas cores normalizadas, excepto para circuitos de sinalização, onde poderão ser 
de 1,5 mm2 para uma corrente máxima de 6A. 
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Os barramentos serão em barras de cobre electrolítico, para uma densidade máxima de 
2A/mm2, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, sendo montados em escada 
sobre isoladores de porcelana ou resina epoxy, próprios para montagem interior, e para a 
tensão nominal de 500V. 
 
Terá barramento para ligação de terra, de onde partirão todos os condutores de 
protecção, sendo as barras pintadas ou sinalizadas com as cores normalizadas.  
 
Todos os circuitos serão devidamente identificados através de etiquetas em trafolite, com 
gravação em baixo relevo a branco sobre fundo preto, para o painel de Rede, aplicadas 
por processo de colagem, ou outro, que garanta uma boa e durável fixação das mesmas. 
 
O quadro será montado de tal forma que a aparelhagem nele contida fique em posição de 
fácil acesso em relação ao pavimento, devendo ter as dimensões convenientes a fim de 
conter folgadamente os aparelhos nele instalado, dispondo de rasgos contínuos e de 
máscaras plásticas ocupando os espaços destinados às reservas. 
 
Na concepção do quadro deverá atender-se a uma racional disposição dos órgãos de 
protecção e comando, de modo que cada diferencial seja posicionado em orientação com 
os respectivos disjuntores e interruptores a ele associados, permitindo uma fácil leitura 
do painel. 
 
Terá um índice de protecção adequado ao local onde será instalado, porém não inferior a 
IP40 IK04.  
 
O Quadro Entrada deverá estar dotado de características Classe II de 
isolamento, ou deve ser executado segundo os requisitos da Secção 413.2 das 
R.T.I.E.B.T., que conferem um nível de segurança equivalente aos dos 
equipamentos de Classe II.    
 

4. PROTECÇÃO DE PESSOAS 
 

De acordo com as secções 410 a 413 do R.T.I.E.B.T. a protecção de pessoas reveste-
se de dois aspectos: 

 
a) - Protecção contra contactos directos 
 

b) - Protecção contra contactos indirectos 
 
 

4.1. PROTECÇÃO CONTRA CONTACTOS DIRECTOS  
 

Esta protecção poderá considerar-se realizada pela observância das prescrições 
regulamentares, em especial no que diz respeito ao isolamento das partes activas. 

 
 

4.2. PROTECÇÃO CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 
 

Esta protecção está assegurada pela ligação directa de todas as massas à terra e o 
emprego de aparelhos de corte automático associados, que no presente projecto serão 
interruptores diferenciais sensíveis à corrente diferencial residual, de média 
sensibilidade (300mA) e alta sensibilidade (30mA). 
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5. TERRA DE PROTECÇÃO 
 

A Terra de Protecção será extraída a partir do barramento geral de terras do Quadro de 
Colunas que alimenta a respectiva loja, o qual por sua vez está ligado ao anel de terra de 
equipotencialização do empreendimento. 
 
O condutor de terra deverá ser ligado através de condutores do tipo H07V-R, até ao 
barramento de massa do quadro eléctrico. 
 
A rede de terras acompanhará a instalação eléctrica de utilização, para ligação de todas 
as massas metálicas dos equipamentos a instalar. 
 
Nesta equipotencialização incluem-se os caminhos de cabos e as calhas metálicas os 
quais devem ser percorridos em todo o seu percurso por condutor H07V-1G6 ligado a eles 
por meio de ligadores de massa aprovados. 
 
A resistência de terra deveria ser inferior a 50Ω, já que se utilizam interruptores 
diferenciais de alta e média sensibilidade (30mA e 300mA), dado que: 

 

U < RxI           R < 
U

I
          R <     

3,0

25
          R ≤ 83,3Ω  

 
Espera-se, no entanto que o valor da resistência de contacto seja igual ou inferior a 20Ω. 
De acordo com a secção 413.1.2 das R.T.I.E.B.T., a rede de terras acompanhará a 
instalação eléctrica de utilização, para ligação de todas as massas metálicas dos 
equipamentos a instalar, designadamente as canalizações metálicas situadas no interior 
do edifício (rede de águas, gás, etc.), caminhos de cabos, condutas de AVAC, etc. 
 
O condutor de terra ou de protecção deverá ter isolamento na cor verde e amarelo, 
conforme o preceituado na Secção 514.3.2 e no Anexo I das R.T.I.E.B.T. 

      

6. INSTALAÇÕES UTILIZAÇÃO EM BAIXA TENSÃO 
 

6.1.  ILUMINAÇÃO 
 

O espaço será dotado de sistemas de iluminação artificial, pelo que serão instalados 
diversos circuitos destinados à iluminação das áreas de público e de serviço com 
luminárias de vários tipos localizadas conforme indicado nas peças desenhadas 
anexas, equipadas com lâmpadas de vários tipos. 
 
Foi dispensado um cuidado especial à concepção dos circuitos de iluminação, 
considerando a necessidade de criar infra-estruturas de distribuição que permitam 
uma adequada gestão dos consumos de energia. 
 
Assim, para além de que, na generalidade das áreas se estabelecem mais de 2 
circuitos, houve uma particular acuidade na diversificação dos circuitos afectos à zona 
de público. 
 

 

6.2.  CANALIZAÇÕES ELÉCTRICAS 
 

As canalizações eléctricas deverão observar as secções 520 a 528 das R.T.I.E.B.T. e 
de modo geral as instalações serão constituídas por canalizações fixas, à vista, 
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constituídas por cabos XG, instalados em caminho de cabos perfurados, ou em 
tubagens embebidas, devendo, para o efeito, prever-se a abertura de roços nas 
paredes. 
 
 
Os cabos XG terão as seguintes características: 

•••• Serão do tipo ignífugo, com condutores de cobre sólido e isolamento de 
material termoplástico livre de halogéneos (LSZH Low Smoke Zero Halogen); 

•••• Tensão nominal de serviço 0,6 / 1 kV e segundo norma CEI 60502-1; 

•••• Outras características em presença de fogo: 

Não propagador de chama – Segundo CEI 60332-1 e EN50265-2-1 
Não propagador de incêndio – Segundo CEI 60332-3 e EN50266-2-4 
Isento de Halogéneos 
Baixa Opacidade – CEI 61034 – 2/EN 50268 – 2 
Baixa Toxicidade – CEI 60754 – 1/ EN50267 – ½ - 1 
Baixa Corrosividade – CEI 60754 – 2 / EN 50267 – 2 – ½ - 2 

 
Serão também utilizadas canalizações fixas, à vista, constituídas por cabos resistentes 
ao fogo do tipo XZ1(frs-zh) (sob efeito de chamas - 180 min. de integridade e 30 min. 
de funcionamento eléctrico), de acordo com a norma alemã DIN VDE 0266, isto para 
os circuitos relacionados com sistemas de segurança, conforme indicado nos desenhos 
anexos. 
 
Ainda no capítulo das canalizações convém referir que a secção do neutro é igual à 
secção das fases para os circuitos polifásicos com condutores de fase de secção igual 
ou inferior a 16mm2. 

 
 
 
 

6.3.  ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

De acordo com a secção 801.2 das R.T.I.E.B.T. a iluminação de segurança é 
classificada como do tipo B e inclui: 

 
 
 

6.3.1. ILUMINAÇÃO DE AMBIENTE (ANTI-PÂNICO) 
 

De acordo com o R.T.I.E.B.T. a iluminação ambiente deve garantir, por cada metro 
quadrado de superfície, um fluxo luminoso não inferior a 5 lm (secção 801.2.1.5.3 
das R.T.I.E.B.T.).  
 
Assim, foram previstos circuitos de iluminação de emergência em todos os locais, 
conforme se demonstra em desenhos anexos, de modo a fornecer um nível de 
iluminação pretendido. 
 
Em todos os locais foi prevista a instalação de armaduras de emergência equipadas 
com blocos autónomos com um mínimo de 60lm e autonomia de 3 horas. 
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6.3.2. ILUMINAÇÃO DE CIRCULAÇÃO (EVACUAÇÃO) 
 

O espaço será dotado de sinalização de saída, constituída por armaduras 
apropriadas localizadas nos pontos assinalados nas peças desenhadas. 
 
As armaduras de sinalização de saída serão de montagem suspensa ou de fixação 
lateral à parede, conforme desenhos anexos, de consumo reduzido (Led’s) ou 
lâmpadas fluorescentes de 8W, com pictogramas, na cor verde, de tipo figurativo, 
adequado ao tipo de saída (normal ou emergência) e serão equipados com bloco 
autónomo com as seguintes características: 
 

- Baterias de níquel-cádmio 
- Relé de falta e retorno de tensão 
- Inversor automático 
- Autonomia de 180min 
Os letreiros serão instalados nos locais indicados nas peças desenhadas, sendo 
alimentados por circuitos próprios com o traçado assinalado nas mesmas. 
 
Os blocos autónomos deverão possuir um comando central (secção 
801.2.1.5.3.3.1 das R.T.I.E.B.T.), através da implementação de um dispositivo 
de telecomando centralizado, estando para isso prevista a passagem de um cabo do 
tipo LiYCY-2x2,5 que percorre as respectivas armaduras. 
 
Os circuitos de sinalização de saídas, terão as mesmas características construtivas e 
de montagem que as indicadas para os circuitos de iluminação, utilizando os 
caminhos de cabos previstos.  
 
Todos os circuitos de sinalização deverão ser mantidos ligados sempre que haja 
permanência de público. 
 
 

6.4.  TOMADAS 
 

Serão instaladas tomadas de usos gerais e tomadas para equipamentos específicos 
nos pontos assinalados nas peças desenhadas, de tal forma que o seu número e 
localização satisfaçam as condições de exploração do estabelecimento comercial. 
 
Serão executados vários circuitos de tomadas, com os traçados indicados nas peças 
desenhadas e com as características indicadas nos esquemas unifilares dos quadros 
eléctricos. 
 
Os circuitos de tomadas serão constituídos por canalizações do mesmo tipo que as 
indicadas para iluminação, para os respectivos locais e com condutores de secção não 
inferiores a 2,5 mm. 
 
As tomadas de usos gerais a instalar nas calhas técnicas serão monofásicas, para 
16A/250V do tipo "schuko" e com as características indicadas nas condições gerais. 
 
Alguns equipamentos específicos serão alimentados a partir de caixas de ligação 
conforme indicado nos desenhos anexos. 
  
Todas as tomadas deverão possuir obturadores (secção 801.2.1.6 das R.T.I.E.B.T.). 
 
As tomadas monofásicas a instalar na zona de público serão do tipo encastrável. 
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6.5. CLASSIFICAÇÃO DE LOCAIS QUANTO AO AMBIENTE 
 

 
Segundo as Secções 320 a 323 das R.T.I.E.B.T., classificamos o local quanto ao 
ambiente como: 
 

CLASSIFICAÇÕES COMUNS 
   

TEMPERATURA AMBIENTE: AA4 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: AB4 
ALTITUDE: AC1 
PRESENÇA DE ÁGUA: AD1 
PRESENÇA DE CORPOS SÓLIDOS: AE1 
PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS CORROSIVAS: AF1 
ACÇÕES MECÂNICAS: AG1/AH1 
PRESENÇA DE FLORA, BOLORES OU FAUNA: AK1/AL1 
INF. ELECTROM., ELECTROST. OU IONIZANTES: AM1 
RADIAÇÕES SOLARES E EFEITO SÍSMICOS: AN1/AP1 
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS: AQ1 
COMPETÊNCIAS DAS PESSOAS QUE OS PODEM UTILIZAR: BA1 
RESISTÊNCIA DO CORPO HUMANO: BB1 
CONTACTO DAS PESSOAS: BC2 
EVACUAÇÃO DE PESSOAS: BD1 
NATUREZA DOS PRODUTOS DOS PRODUTOS TRATADOS: BE1 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO: CA1 
ESTRUTURAS DOS EDIFÍCIOS: CB1 
 

 
 CLASSIFICAÇÕES COMPLEMENTARES 

- De seguida apresenta-se a listagem de Classificações Complementares necessária para 
cobrir todos os locais com características específicas. Para simplificar a informação 
apresentada e para realçar os itens com classificação distinta em cada um destes locais, 
optou-se por apresentar esses itens e “adicioná-los” ao símbolo (*), que indica que os 
restantes pontos são iguais aos prescritos nas Classificações Comuns.  

- Casas de Banho: 

- AD7+BB3+BC3+(*) – VOLUME 0; 

- AD5+BB3+BC3+(*) – VOLUME 1; 

- AD4+BB2+BC3+(*) – VOLUME 2; 

- AD2+BB2+BC3+(*) – VOLUME 3; 

- (*) – Restantes Locais. 

  
 
 

6.6.  ÍNDICES DE PROTECÇÃO 
 

Os índices de protecção dos vários equipamentos devem ser seleccionados em função 
das condições de serviço e das influências externas – Secção 512 das R.T.I.E.B.T.   
Segundo a norma NFC 15-100A podemos classificar os índices de protecção segundo 
influências externas. 
 
A norma EN 60529 define um grau de protecção IP, que caracteriza a capacidade de 
um material em suportar influências de penetrações de corpos sólidos e protecção das 
pessoas e penetração de água. 
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A norma EN 50102 define um código IK que caracteriza a capacidade de um material 
resistir a impactos mecânicos. 
 
Os valores de IP e IK, não devem ser inferiores aos seguintes: 
 

IP 20 IK 04 
 

7. CONFORMIDADE DOS MATERIAIS 
 

Todos os materiais a utilizar deverão obedecer às disposições do regulamento, e, ainda às 
normas e especificações nacionais, ou, na sua falta, às do CENELEC e/ou IEC e assim 
sendo todos os materiais a aplicar devem ter a marca “CE”. 
 
Todos os materiais e equipamentos deverão ser de conformidade comprovada ou seja, ter 
a marcação “CE” do fabricante. 
 
Todos os quadros eléctricos deverão ter certificados de conformidade e boletim 
de ensaio fornecido pelo respectivo construtor dos mesmos. 
 
Todos os materiais a empregar nas instalações eléctricas deverão dar 
cumprimento ao disposto no Capítulo 5 das R.T.I.E.B.T. 
 

8.  ENSAIOS FINAIS 
 

Após a conclusão das instalações, constituirá uma obrigação do adjudicatário destas 
instalações, a realização dos ensaios finais, englobando nomeadamente:  

 

• Medições das resistências de terra 

• Comprovação do correcto funcionamento de todos os sistemas de segurança de 
pessoas e dos encravamentos contemplados 

• Comprovar correcto funcionamento das protecções, dos relés e dos equipamentos 
de alarme visual e acústico 

• Verificação da continuidade dos circuitos de terra e medição da resistência de 
isolamento da instalação. Esta verificação destina-se a dar cumprimento ao 
determinado nas secções 610 a 612 do R.T.I.E.B.T.; 

• Certificados de ensaios dos quadros eléctricos (ensaios tipo e individuais). 

 
 
Santo Tirso, 21 de Maio de 2018 
 
 

 
O Técnico Responsável, 

 
 

 
Daniel Filipe Veloso Correia 

Inscrito na O.E. com o n.º 52.320 
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1. GENERALIDADES 
 

Refere-se o presente projecto às instalações eléctricas do Espaço de acolhimento ao 

visitante e pátio da Igreja da Misericórdia de Mangualde. 

Na elaboração do presente projecto foram levadas em consideração as boas Regras Técnicas 

e os Regulamentos e Normas aplicáveis, em vigor, nomeadamente: 

 Regras Técnicas das Instalações Eléctricas de Baixa Tensão (Dec. - Lei nº 226/2005 

de 28 de Dezembro, Portaria 949-A/2006 de 11 de Setembro) – R.T.I.E.B.T. 

 Regulamento de Instalações Colectivas de Edifícios e Entradas, e as boas Regras 

Técnicas. 

Foram ainda consideradas as necessidades e comodidades que as instalações eléctricas 

devem satisfazer, bem como a integração das mesmas nos conceitos definidos pela 

Arquitectura. 

2. QUADROS ELÉCTRICOS 
 

O Quadro Eléctrico deve satisfazer o disposto na Secção 801.2 e no Anexo V da parte 4 das 

R.T.I.E.B.T., e nas normas NP EN 60529, EN 50102 e EN 50102/A1, quanto à classe de 

protecção. 

Será do tipo monobloco com possibilidade de acoplamento vertical e horizontal, para 

aparelhagem do tipo modular ou do tipo caixa moldada, construídos em chapa de aço tipo 

“Zincor” com uma espessura de 1mm, devidamente tratada e pintada em époxy na cor RAL 

9010, para um acabamento perfeito e resistente. Todas as características dos 

equipamentos, nomeadamente as referentes às condições de corrente nominal, curto-

circuito, isolamento, resistência mecânica, segurança de funcionamento, segurança de 

pessoas e ensaios, deverão estar em conformidade com as normas aplicáveis, das quais se 

destacam as indicadas: 

• Conjunto de aparelhagem de baixa tensão: EN 6043 

• Classe de protecção garantido pelos invólucros (Códigos IP): EN 60259 

• Graus de protecção contra as acções mecânicas (Códigos IK): EN 50102 

 
A protecção dos armários, quanto à penetração de sólido e de líquidos deverá ser adequada 

ao local onde serão instalados, não devendo nunca ter um índice inferior ao IP44com porta 

fechada. Para garantir a robustez mecânica contra impactos directos, o índice a adoptar 

deverá ser no mínimo o IK09, com porta, segundo as normas em vigor. 
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Como referência a modulação será em múltiplos de 250mm em largura e 150mm de altura, 

sendo que a altura e largura do mesmo será tal que permita alojar a aparelhagem indicada 

no respectivo esquema e protegê-la contra contactos directos ou outras acções por todas as 

faces. A profundidade do armário será de 205mm. 

O quadro eléctrico deverá possuir certificação para a classe II de isolamento por construção, 

conforme as normas em vigor, sem a utilização de dispositivos complementares para tal. 

Nas ligações internas do quadro deverão utilizar-se condutores do tipo H07V-U (R) ou H07V-

K, com as secções indicadas nas peças desenhadas e que nunca serão inferiores a 2,5mm2, 

nas cores normalizadas. 

Todos os circuitos serão devidamente identificados através de etiquetas em trafolite, com 

gravação em baixo relevo a branco sobre fundo preto (Rede) e sobre fundo azul (UPS), 

aplicadas por processo de colagem ou outro, que garanta uma boa e durável fixação. 

Os barramentos serão em cobre electrolítico, para uma densidade de corrente máxima de 

2A/mm², com as dimensões indicadas nos respectivos esquemas unifilares dos quadros, 

sendo as barras montadas em escada sobre isoladores de resina epoxy, próprios para 

montagem interior e para tensão nominal não inferior a 500V. 

Os barramentos de alimentação serão instalados na parte superior do quadro, bem como o 

barramento de terra, de onde partirão todos os condutores de protecção, sendo as barras 

devidamente identificadas pelas cores regulamentares e estanhadas nos locais de ligação. 

Não será permitida a ligação de mais de 2 terminais ao mesmo borne, recorrendo-se, 

quando necessário, à utilização de barramentos secundários. 

Todas as saídas dos diversos circuitos deverão ser obrigatoriamente identificadas no interior 

e realizadas através de réguas de bornes, sendo estas montadas no interior do quadro sobre 

perfis "IN" adequados. 

Nos aparelhos de corte montados no quadro cujo funcionamento não possa ser directamente 

observado pelo operador, deverá ser claramente indicada a posição de ligado ou desligado. 

Todas as entradas e saídas dos cabos serão providas de bucins, com sede e porca, de 

dimensões adequadas ao diâmetro exterior do respectivo cabo. 
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Na concepção do quadro deverá atender-se a uma racional disposição dos diversos órgãos, 

de molde a facilitar uma fácil leitura e operação, nomeadamente posicionando os 

diferenciais de forma coerente com os disjuntores que lhes estão associados. 

Considera-se como uma obrigatoriedade do adjudicatário das instalações a colocação na 

face posterior de uma das portas do Q.E. do seu esquema unifilar, devidamente protegido 

em invólucro plástico e que represente a versão construtiva final do mesmo. 

A aparelhagem a instalar será dos tipos e marcas que seguidamente se indicam e para 

poderes de corte e calibres de protecção definidos nos respectivos esquemas. 

Marca: Hager 

 

3. APARELHAGEM DE PROTECÇÃO E COMANDO 
 

3.1. DISJUNTORES 
 

Serão unipolares ou tripolares, tipo magnetotérmicos modulares, com os calibres indicados 

nas peças desenhadas, com e sem corte de neutro, com poder de corte indicado nos 

esquemas unifilares, para cada quadro, com características de funcionamento em "D" (força 

motriz) e características de funcionamento em "C" (restantes circuitos), de dimensões 

reduzidas, com caixa isolante anti-choque, para fecho e abertura bruscas, permitindo ligar 

na parte inferior pentes de forquilha na cabeça do parafuso e condutor no borne de 

mordente, com fixação por mola (2 posições), em conformidade com a norma EN 60-898. 

Marca: Hager 

 

3.2. INTERRUPTORES 
 

Serão unipolares, modulares, previstos para tensão de serviço de 230V, para as 

intensidades nominais indicadas nas peças desenhadas, comportando uma marcação no 

punho ON/OFF, assinalando o estado real dos contactos, com bornes de mordentes 

protegidos, com mola de fixação incorporada para montar em calha DIN, homologados 

segundo a norma EN 60 669-1. 

Marca: Hager 
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3.3. INTERRUPTORES DIFERENCIAIS 
 

Serão sensíveis à corrente diferencial residual, de 300mA e 30mA, anti-transitórios, com os 

calibres indicados nas peças desenhadas, podendo ser bipolares (230V) ou tetrapolares 

(400V) com mola de fixação incorporada, segundo normas EN 61 008-1. 

O dispositivo diferencial será do tipo AC, estando protegido contra disparos intempestivos, 

devidos a correntes de fuga transitórias, descargas atmosféricas, cargas capacitivas. 

Marca: Hager 

3.4. INTERRUPTORES DE CORTE GERAL 
 

Será de fecho e abertura rápidas em carga, independentes da manobra, com contactos 

paralelos de dupla ruptura e previstos para elevado número de manobras, sendo todos 

tetrapolares e para os calibres indicados nas peças desenhadas. 

Será de montagem frontal e o manípulo provido de um sistema de conjugação que facilite a 

retirada da capsulagem do quadro, porém no entanto apenas com o interruptor na posição 

de desligado. 

Marca: Hager 

3.5. SINALIZADORES 
 

Serão de formato modular, com caixa em material isolante, do mesmo tipo que a restante 

aparelhagem, de montagem em calha DIN, dotados de LED´s para as cores vermelhas, 

laranja, incolor, verde e azul. Os sinalizadores poderão eventualmente ser do tipo 

Sinalizador Triplo com as cores vermelho, verde e laranja, para indicar a presença de tensão 

nas 3 fases. 

Marca: Hager 

3.6. CORTA CIRCUITOS PORTA FUSÍVEIS CILÍNDRICOS 
 

Serão destinados a proteger os sinalizadores e circuitos informadores de falta de tensão, 

sendo previstos para 250V, sendo de 2A e 5A, conforme se indica nas peças desenhadas, 

tipo 10,3x38, conforme norma IEC 269-2 para montagem em bases do tipo modular para 

encastrar em calha de aço. 

Marca: Hager 
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4. ILUMINAÇÃO 
 

 

As referências relativas aos equipamentos de iluminação estão definidas no desenho n.º 

1712.04.PE.002.0. 

5. ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA 
 

Serão genericamente com corpo em alumínio branco ou policarbonato, com difusor em 

policarbonato estriado, estabilizado aos U.V., translúcido, e dotados dos respectivos 

pictogramas brancos sobre fundo verde. 

Serão equipados com tecnologia LED, conforme descriminado em planta e listagem que se 

segue. 

As faces dos letreiros terão a forma paralelepipédica, possibilitando a fixação de 

pictogramas quadrados ou rectangulares, conforme indicado. 

Serão devidamente electrificados, incluindo, lâmpadas e seus acessórios sendo dotados de 

uma ou duas placas de ligação, conforme sejam alimentados por um ou dois circuitos. 

Todas as armaduras de sinalização serão dotadas de balastros de perdas reduzidas e 

arrancadores electrónicos, e todas compensadas. 

Os letreiros terão pictogramas brancos, de tipo figurativo, sobre fundo azul sempre que 

forem do tipo informativo. 

Nas peças desenhadas anexas encontram-se indicados os pictogramas a colocar em cada 

face dos letreiros, bem como o sentido das orientações de saída pretendidas.  

LS1 - Armadura de montagem suspensa, do tipo mantida, de consumo reduzido (LED’S), 

equipada com baterias de 3 hora de autonomia, com pictograma apropriado e com todos os 

acessórios necessários à sua montagem. 

Marca e Tipo: A4U, A4UES00017003.EP65.PLCL.RC - c/kit / mantida  

NOTA IMPORTANTE: 
 

TODAS AS INFORMAÇÕES DOS LETREIROS DE SINALIZAÇÃO SERÃO 
PICTOGRAMAS FIGURATIVOS CONFORME DIRECTIVA CEE92-58.   
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TELECOMANDO - Para interromper ou retomar a função de emergência durante a ausência 

de tensão de rede, incluindo interruptor externo para comando, de molde a dar 

cumprimento ao disposto em 801.2.1.5.3.3.1 das R.T.I.E.B.T., colocando os kits das 

armaduras no estado de “repouso”. 

 

6. CABOS E CONDUTORES 
 

1. Todos os cabos e condutores serão em cobre electrolítico, de primeira qualidade, de 

proveniência e marca reconhecida e possuírem certificados de ensaios dos protótipos 

dos cabos e condutores a fornecer, efectuados no Laboratório da D.G.S.E. 

2. É obrigatória a identificação do fabricante nos cabos e condutores por gravação no 

isolamento, da sua marca ou de qualquer outro elemento identificativo. 

3. Os condutores tipo H07V-U (R) não poderão ter características inferiores às definidas 

pela NP-2356, partes 1 a 5, os cabos XV as definidas pela NP-2365 e os cabos XG 

(0,6/1KV) que devem corresponder a: 

•••• Serão do tipo ignífugo, com condutores de cobre sólido e isolamento de 
material termoplástico livre de halogéneos (LSZH Low Smoke Zero Halogen); 
 

•••• Tensão nominal de serviço 0,6 / 1 kV e segundo norma CEI 60502-1; 
 

•••• Outras características em presença de fogo: 
 

Não propagador de chama – Segundo CEI 60332-1 e EN50265-2-1 
Não propagador de incêndio – Segundo CEI 60332-3 e EN50266-2-4 
Isento de Halogéneos 
Baixa Opacidade – CEI 61034 – 2/EN 50268 – 2 
Baixa Toxicidade – CEI 60754 – 1/ EN50267 – ½ - 1 
Baixa Corrosividade – CEI 60754 – 2 / EN 50267 – 2 – ½ - 2 
 

4. O revestimento dos condutores de fase será nas cores preto/castanho, o do neutro será 

azul claro e o dos condutores de protecção verde/amarelo. 

5. Canalizações fixas, à vista, constituídas por cabos resistentes ao fogo do tipo (N)HXH, 

FE180/E30 (sob efeito de chamas - 180 min. de integridade e 30 min. de 

funcionamento eléctrico), de acordo com a norma alemã DIN VDE 0266, isto para os 

circuitos relacionados com sistemas de segurança, conforme indicado nos desenhos 

anexos. 

Marca: Eurocabos, ou equivalente. 
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7. CAIXAS 
 

As caixas simples ou múltiplas serão em polivinilo ou baquelite, de cor branca: 

1 - CAIXAS DE APARELHAGEM 

Serão do tipo 320 ou 322 da JSL com parafusos para fixação da aparelhagem, ou 

equivalente.  

2 - CAIXAS DE DERIVAÇÃO 

Serão estanques à água e ao pó de 80x80x42mm ou 103x103x45mm com as entradas 

semi-arrombadas para aplicação de cabos ou tubos com bucins e dotadas de placas de 

terminais de 4 bornes fixados por parafusos cadmiados, bem como borne para condutor de 

protecção, de dimensão adequada à secção dos respectivos condutores. 

Quando fixadas em caminhos de cabos devem ser instaladas na vertical sobre bases 

metálicas apropriadas e devidamente identificadas na tampa. 

Marca: JSL, ou equivalente. 

8. TUBAGEM 
 

1. Os tubos serão do tipo VD, de acordo com a Norma EN 50086-2-1. 

2. Deverão ser de fabricante conceituado, e os seus diâmetros serão os que constam dos 

desenhos e listas de materiais elaboradas. 

3. Os acessórios para os tubos (curvas, batentes, boquilhas e uniões) deverão ser do 

mesmo tipo do tubo em que vão ser instalados. 

4. Os tubos deverão ter marca de certificação. 

5. Os tubos a instalar na Área de Vendas deverão ser do tipo VDLH (livres de halogéneos). 

Marca: JSL, ou equivalente. 

9. TOMADAS 
 
As tomadas serão seleccionadas de acordo com a sua utilização específica conforme se 

refere seguidamente. 

Todas as tomadas deverão ser previstas para 16 A, 250V, excepto as indicadas.  

Serão de montagem saliente, tipo SCHUKO, com tampa, de protecção IP-55 e dotadas dos 

respectivos bucins. 
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Marca: HAGER – CUBYCO, ou equivalente. 

Serão também usadas tomadas tipo schuko para montagem em rodapé-técnico. 

Marca: HAGER – SYSTO, ou equivalente. 

Serão utilizadas tomadas de tipo especial, com encravamento, para uso exclusivo dos 

equipamentos alimentados pela U.P.S. 

10. NOTAS FINAIS  
 

O adjudicatário deverá fornecer ao Dono de Obra Certificados de origem e qualidade dos 

novos equipamentos instalados. 

O empreiteiro fornecerá também, antes da recepção provisória, dois exemplares do dossier 

técnico da instalação que incluirá, para todos os equipamentos e acessórios fornecidos as 

seguintes informações: 

1. Identificação do fabricante / fornecedor 

2. Referência do equipamento 

3. Catálogo e documentação técnica 

4. Manual técnico (quando aplicável - em língua portuguesa, contendo as instruções 

necessárias ao funcionamento, condução e manutenção dos equipamentos e 

instalações, bem como os procedimentos de emergência aconselhados). 

Deverão ser realizados ensaios das instalações abaixo indicadas e quaisquer outros que se 

venham a verificar serem necessários para a completa caracterização da qualidade e modo 

de funcionamento da instalação, nomeadamente: 

1. Verificação dos quadros eléctricos a instalar (verificação de continuidade, verificação 

do tempo de disparo de todos os diferenciais, etc.). 

2. Medições dos valores de terra. 

3. Comprovação do correcto funcionamento de todos os sistemas de segurança de 

pessoas e dos encravamentos contemplados. 

4. Comprovar correcto funcionamento das protecções, dos relés e dos equipamentos de 

alarme visual e acústico. 

5. Verificação do funcionamento de todos os equipamentos. 
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Santo Tirso, 21 de Maio de 2018 
 
 

O Técnico Responsável 
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