Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano (PEDU)
Plano de Ação de Regeneração Urbana

INTERVENÇÕES DE CARÁTER FÍSICO

EMPREENDIMENTO MUNICIPAL DO SOBREIRO
Cidade da Maia

II.B. TIPIFICAÇÃO DA ÁREA URBANA

Bairros sociais – conjuntos urbanos compostos por edifícios destinados a arrendamento no regime
de renda apoiada.

II.C. FOTOGRAFIAS QUE ILUSTREM AS SITUAÇÕES DE DESQUALIFICAÇÃO URBANA
II.C.1. BLOCOS

II.C.2. TORRES
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II.D. QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE EDIFÍCIOS, DE HABITAÇÕES E DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS
EXISTENTES

Blocos
N.º de edifícios

44

N.º de habitações

428

T1

6

T2

32

T3

358

T4

32

N.º de espaços não habitacionais

352

Arrumos

352

Torres
N.º de edifícios

4

N.º de habitações

148

T1

1

T3

147

N.º de espaços não habitacionais

34

Lojas

25

Armazéns

9

II.E. QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS E DE PESSOAS QUE HABITAM NESTA ÁREA URBANA

Blocos
N.º de famílias

428

N.º de pessoas
T1
T2
T3
T4

Torres
N.º de famílias

148

N.º de pessoas
T1
T3
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II.F. BREVE DESCRIÇÃO

A conclusão da construção do empreendimento de habitação social correspondente ao Bairro do Sobreiro
reporta-se ao ano de 1980, pelo extinto Fundo de Fomento da Habitação. Devido ao atual estado de
conservação das fachadas e coberturas dos edifícios, estes necessitam de uma intervenção significativa de
reabilitação para solucionar as anomalias e patologias que se têm vindo a manifestar de forma progressiva no
decorrer dos anos, eliminando as suas causas.
Os edifícios em questão inserem-se num conjunto que se localiza no centro da Maia, a nordeste dos Paços do
Concelho e da Praça Dr. José Vieira de Carvalho.
O sistema de espaços públicos e equipamentos deste empreendimento, incluindo passeios, arruamentos,
infraestruturas, zonas ajardinadas, baias de estacionamento e mobiliário urbano, encontra-se, na generalidade,
em mau estado de conservação, carecendo de uma intervenção profunda de reabilitação para eliminar as
anomalias existentes e tornar o local mais atrativo e integrado no conjunto da cidade. À exceção da reabilitação
da Rua Central do Sobreiro, a artéria estruturante deste conjunto de habitação social, inscrita no PARU, as
restantes ações de qualificação do espaço público enquadram-se no âmbito do PAICD.

II.F.1. BLOCOS

CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
A estrutura dos edifícios é constituída por lajes e paredes resistentes em betão armado, utilizando um sistema
modular de cofragem correntemente designado por “construção túnel”. As paredes exteriores apresentam a
seguinte configuração:
a)

Na fachada anterior: dupla, de alvenaria de blocos de betão celular autoclavado com 12 cm de espessura
no exterior, 7 cm no interior e caixa-de-ar com cerca de 3 cm, rebocada e pintada em ambas as faces.
Em alguns casos os panos interior e exterior são de blocos de betão leve. O embasamento é de betão
descofrado. A faixa vertical correspondente à caixa de escadas apresenta panos de parede de betão
descofrado e vitral constituído por vigas de vidro “murolux” assentes sobre perfis metálicos.

b)

Na fachada posterior: dupla, de alvenaria de blocos de betão celular autoclavado com 12 cm de espessura
no exterior, 7 cm no interior e caixa-de-ar com cerca de 3 cm, rebocada e pintada em ambas as faces.
Em alguns casos os panos interior e exterior são de blocos de betão leve. O embasamento é de betão
descofrado.

c)

Nas empenas: paredes de betão com 15 cm de espessura, rebocadas e pintadas em ambas as faces. O
embasamento é de betão descofrado.

As paredes interiores que fazem parte da estrutura são de betão armado com 15 cm de espessura. As restantes
paredes interiores são de alvenaria de betão celular autoclavado com 10 cm. Todas são rebocadas e pintadas
em ambas as faces.
Os vãos exteriores dividem-se entre envidraçados, gradeamento de betão e rede metálica. No que concerne
aos vãos envidraçados, estes são dotados de caixilharia de madeira de pinho tratado, com vidros simples e
protegidos por estores exteriores em réguas de PVC comandados pelo interior. Em alguns casos as caixilharias
originais foram substituídas por outras, de alumínio anodizado. Os peitoris são de betão vibrado. Nos vãos da
sala e de um dos quartos existem guardas exteriores metálicas pintadas de preto e fixadas nas ombreiras.
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As duas faixas verticais correspondentes às zonas de tratamento de roupas apresentam os vãos abertos,
permitindo a ventilação permanente, protegidos com engradado constituído por prumos de betão vibrado.
As aberturas para iluminação e ventilação dos arrumos localizadas na cave são protegidas por rede metálica.
A cobertura é inclinada, em duas águas, revestida com placas onduladas de cimento com amianto assentes
sobre estrutura de betão vibrado.
As águas pluviais são recolhidas em caleiras exteriores de chapa zincada, sendo conduzidas por condutores
verticais de PVC para a rede pública de drenagem de águas pluviais.
A porta de entrada dos edifícios é de madeira de pinho tratado, com vidros simples. As escadas e os patamares
são em betão descofrado. As guardas são de estrutura metálica pintadas com tinta de esmalte com o corrimão
recoberto por uma manga em PVC.
QUADRO DE PATOLOGIAS
Os edifícios deste tipo apresentam um quadro patológico variado, que afeta todos os elementos da envolvente
exterior e se reflete, inevitavelmente, no interior das habitações:
Cobertura
- Degradação e fissuração do revestimento em placas onduladas de cimento com amianto, envelhecidas
pela ação do tempo e pela existência de detritos de pombas acumulados no desvão e no próprio
revestimento das coberturas, o que acelera ainda mais o processo natural de envelhecimento destes
materiais;
- As caleiras e condutores de águas pluviais encontram-se degradados pela ação do tempo e partidos, em
alguns troços.
Paredes exteriores
- Fissuração generalizada das paredes, tanto em zona corrente como junto aos vãos e na linha de encontro
das lajes. Esta fissuração já foi objeto de algumas intervenções pontuais que revelaram resultados pouco
satisfatórios, o que permitiu concluir que o pano exterior das fachadas anterior e posterior não se apresenta
estável;
- Aparecimento de manchas (micro-organismos) revelando a geometria dos blocos constituintes da
alvenaria, nas zonas de fachada com menor incidência solar;
- Degradação das superfícies e prumos em betão, em alguns casos associada ao descobrimento das
armaduras;
- Apodrecimento e empenamento das caixilharias de madeira;
- Degradação dos estores;
- Degradação e fissuração dos peitoris.
Zonas comuns
- Degradação, por ação do tempo e uso, das pinturas em paredes e guardas de escada;
- Degradação generalizada das portas de acesso às habitações e das portas dos armários técnicos
localizados nos patamares, sendo que algumas se apresentam envernizadas e outras pintadas;
- Deficiente funcionamento da instalação elétrica e respetivos aparelhos de comando;
- Degradação do pavimento e esteiras de betão descofrado, pela ação do tempo e pelo uso, em alguns
casos associada a descobrimento das armaduras.
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II.F.2. TORRES

CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
A estrutura dos edifícios é constituída por lajes e paredes resistentes em betão armado, utilizando um sistema
modular de cofragem correntemente designado por “construção túnel”. A constituição das paredes exteriores
alterna entre alvenaria de tijolo e betão. As zonas em alvenaria de tijolo apresentam pano duplo vazado - pano
exterior com tijolo 15 e pano interior com tijolo 7 - sendo estes dois panos espaçados por uma caixa-de-ar com
espessura de 2,5 cm e tubos de drenagem instalados na base da mesma. As paredes encontram-se rebocadas
e pintadas em ambas as faces. Nas zonas das fachadas compreendidas entre os vãos dos diferentes andares
dos edifícios, as paredes exteriores encontram-se revestidas com painéis do tipo “Fibraglon”, isto é, aparas de
madeira envoltas por argamassa. Em virtude da sua degradação, alguns destes painéis já foram substituídos
por outros constituídos por um núcleo em poliestireno revestido em ambas as faces.
Os vãos exteriores dividem-se entre envidraçados e gradeamento de betão.
Para os vãos envidraçados exteriores, as caixilharias são em madeira, no caso da torre 4, e em alumínio, nas
restantes torres, integrando peitoril ou soleira exterior em madeira, fixado sobre peitoril ou soleira em betão
vibrado. Estes apresentam diferentes configurações e dimensões, consoante digam respeito aos quartos ou
sala. Como tal, existem janelas de batente vertical de uma folha nos quartos e janelas de batentes com fixos
laterais e postigos na sala. Nos vãos de maiores dimensões existem guardas exteriores metálicas pintadas e
fixadas nas ombreiras diretamente sobre o reboco. Todos os vãos exteriores das habitações, com exceção dos
vãos das lavandarias e dos postigos das salas, apresentam estores de réguas de PVC brancas com caixa
interior. Os quartos de banho não possuem qualquer tipo de iluminação natural.
Na cobertura da caixa de escadas existe uma clarabóia, a qual garante a iluminação natural na zona dos vãos
das escadas. As habitações apresentam exaustores mecânicos nas cozinhas, ligados a condutas que confluem
em chaminés coletivas. Nos quartos de banho a ventilação é garantida apenas por intermédio de saídas de ar
associadas a ventilação natural.
Na casa das máquinas dos ascensores, existem grelhas exteriores destinadas a promover a circulação e
renovação do ar. Os topos das platibandas da cobertura encontram-se revestidos com uma membrana asfáltica
de superfície auto-protegida por folha de alumínio.
Os tubos de queda destinados à drenagem das águas pluviais da cobertura encontram-se instalados em
courettes localizadas nas divisórias entre os quartos de banho e cozinhas de cada habitação, prolongando-se
os primeiros até à cobertura e sendo rematados no topo com uma pinha. A condução das águas das chuvas
para os tubos de queda é garantida pela pendente do revestimento exterior da cobertura.
Quanto ao corpo emergente da cobertura, as paredes exteriores do mesmo foram revestidas com uma
membrana asfáltica de superfície auto-protegida por folha de alumínio. A drenagem das águas pluviais da
cobertura do corpo emergente é feita através de tubos de queda fixados por abraçadeiras às paredes
exteriores. No interior do corpo emergente encontra-se a casa das máquinas dos ascensores.
O átrio de entrada do edifício, que dá acesso aos dois elevadores, à caixa de escadas e às habitações do résdo-chão, apresenta o pavimento com revestimento cerâmico e as paredes e tetos rebocados e pintados em
continuidade com o revestimento exterior na zona da entrada. A coluna de acessos verticais apresenta as
escadas em betão descofrado e as paredes pintadas. As guardas são de estrutura metálica pintadas com tinta
de esmalte com o corrimão recoberto por uma manga em PVC. Em cada piso existem duas zonas de circulação
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de acesso a duas habitações (frações do lado esquerdo e do lado direito) e o respetivo elevador, com o
pavimento revestido a pastilha cerâmica e as paredes e os tetos rebocados e pintados, unidas por um corredor,
que estabelece a ligação à caixa de escadas, cujo pavimento se encontra em argamassa autonivelante e as
paredes e tetos rebocados e pintados. As paredes interiores que fazem parte da estrutura são de betão armado
com 15 cm de espessura. As restantes paredes interiores são de alvenaria de betão celular autoclavado com
10 cm. Todas são rebocadas e pintadas em ambas as faces.

QUADRO DE PATOLOGIAS
Estes quatro edifícios apresentam um quadro patológico variado, que afeta todos os elementos da envolvente
exterior e se reflete, inevitavelmente, no interior das habitações:
Cobertura
- Acumulação de sujidade e microrganismos no topo das platibandas e das chaminés da cobertura em
terraço.
- Empolamento e destacamento da tela pára-vapor aplicada no exterior das paredes do corpo emergente
das coberturas em terraço.
- Manchas de escorrências de água em toda a largura do topo das paredes do corpo emergente, com a
consequente acumulação de microrganismos.
- Oxidação da pintura do portão, das grelhas de ventilação natural da casa das máquinas e das abraçadeiras
dos tubos de queda do corpo emergente. A recolha das águas pluviais dos tubos de queda é feita
provisoriamente por um recipiente.
- Gradeamento das platibandas com degradação do betão.
Paredes exteriores
- Manchas com forma geométrica correspondente às juntas dos blocos de alvenaria ou à estrutura de
suporte, em zonas das fachadas Norte e parte da fachada Este.
- Destacamento geométrico da tinta da fachada, em particular ao nível das lajes dos pisos, em zona corrente
da fachada.
- Manchas de escorrências de água no topo das paredes da fachada, em particular em toda a largura das
platibandas.
- Manchas de sujidade nos painéis do tipo “Fibraglon” das fachadas, devido a escorrências de água em
toda a largura dos vãos envidraçados.
- Degradação generalizada dos painéis do tipo “Fibraglon”, incluindo fissuração reticulada ou com
orientações aleatórias e apodrecimento dos mesmos.
- Degradação, fissuração e desagregação das caixilharias exteriores, em particular dos peitoris e soleiras
em madeira dos vãos envidraçados.
- Gradeamento de betão dos vãos exteriores das lavandarias com destacamento do material e armadura à
vista.
- Destacamento da pintura e oxidação das guardas metálicas dos vãos envidraçados exteriores, em
especial nas fixações às ombreiras dos vãos, com consequente fissuração do reboco no contorno das
fixações.
- Fissuração e destacamento do reboco em zonas das juntas com painéis do tipo “Fibraglon”.
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Zonas comuns
- Manchas no topo das paredes e teto, indiciadoras de infiltrações no contorno da cobertura do corpo
emergente.
- Fissuração e marcas de infiltrações no contorno das grelhas de ventilação.
- Degradação, por ação do tempo e uso, das pinturas em paredes e guardas de escada.
- Degradação da instalação elétrica e respetivos aparelhos de manobra.
- Degradação de portas e revestimento interior dos ascensores.

III. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
III.1. BLOCOS

A intervenção visa suster a degradação da construção e dotar as habitações de um nível de conforto compatível
com as exigências atuais, melhorando significativamente as condições térmicas no interior dos edifícios e
incrementando o nível de eficiência energética dos fogos.
Esta incidirá em todas as fachadas e coberturas dos edifícios e nas zonas comuns, designadamente as colunas
de acessos verticais. O interior das habitações não será reabilitado.
COBERTURA
As placas de cimento-amianto que revestem a cobertura serão integralmente removidas, a estrutura de suporte
será revista e consolidada e será aplicado novo revestimento, com placas onduladas compostas por cimento
Portland e fibras de PVA, isentas de amianto, de geometria idêntica às existentes. Serão refeitas todas as
rufagens, bem como a drenagem de águas pluviais. Sobre a laje do último piso será aplicado isolamento
térmico.
PAREDES EXTERIORES
Tendo em conta que os panos de parede exterior das fachadas anterior e posterior se revelam instáveis,
propõe-se a adoção de um sistema de fachada ventilada, constituído por perfis metálicos ancorados à estrutura
de betão através de esquadros metálicos. O revestimento exterior será em painéis compósitos de cimento
Portland, do tipo “Euronit”. Com o propósito de promover o reforço da resistência térmica da envolvente vertical,
a lâmina de ar compreendida entre os painéis e o paramento das paredes será parcialmente preenchido por
isolamento térmico, fixado às fachadas.
VÃOS ENVIDRAÇADOS
No que se reporta aos vãos exteriores, considera-se que, face ao adiantado estado de degradação em que as
caixilharias de madeira preexistentes se encontram, é economicamente desvantajoso recuperar as mesmas.
Assim, serão substituídas por outras de alumínio, dotadas de vidro duplo, incluindo, no caso das janelas mais
altas, a aplicação de novos guarda-corpos, em vidro laminado e ferragens de alumínio. Os estores serão
também substituídos, bem como os respetivos acessórios indispensáveis ao seu bom funcionamento.
ZONA COMUM
A coluna de acessos verticais será objeto de reabilitação ao nível dos revestimentos de paredes e pavimentos,
reabilitação de portas, uniformização do seu revestimento e remodelação da instalação elétrica.
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III.2. TORRES

A intervenção visa suster a degradação da construção e dotar as habitações de um nível de conforto compatível
com as exigências atuais, melhorando significativamente as condições térmicas no interior dos edifícios e
incrementando o nível de eficiência energética dos fogos.
Esta incidirá em todas as fachadas e coberturas dos edifícios e nas zonas comuns, designadamente as colunas
de acessos verticais. O interior das habitações não será reabilitado.
COBERTURA
Dado o estado atual do sistema impermeabilizante, preconiza-se a sua substituição. A falta de inércia térmica
e o grau elevado de condensações superficiais, particularmente evidente nos fogos do último piso, torna
essencial a colocação de isolamento térmico sobre a cobertura. A solução mais adequada passa pela
constituição de um sistema do tipo “cobertura invertida”, a qual permitirá o reforço térmico no interior dos fogos
dos últimos pisos e proteger a tela impermeabilizante das solicitações mecânicas e radiação ultravioleta. Sobre
a nova tela, serão colocados painéis de poliestireno extrudido com 5 cm de espessura com revestimento
exterior em argamassa de 1 cm incluído.
Tendo em atenção o estado de degradação generalizado da tela pára-vapor, colocada no paramento exterior
da envolvente vertical do corpo emergente, preconiza-se a remoção do mesmo revestimento. No lugar deste,
será executada o mesmo tratamento previsto para as fachadas, sistema de isolamento térmico pelo exterior.
Prevê-se igualmente, em função das infiltrações visíveis no topo das paredes e tetos da casa das máquinas,
uma nova impermeabilização da cobertura do corpo emergente.
PAREDES EXTERIORES
Reforço de isolamento térmico pelo exterior com placas de poliestireno expandido revestido com reboco
delgado armado, o que permitirá a correção dos problemas relacionados com as pontes térmicas e infiltrações,
assim como garantirá as condições de conforto térmico mínimas exigíveis no interior das frações habitacionais.
Os painéis do tipo “Fibraglon” localizados entre os vãos envidraçados dos diferentes pisos serão removidos e,
no seu lugar, executado o sistema ETICS, mantendo a diferença de profundidade destas zonas relativamente
ao resto da fachada.
VÃOS ENVIDRAÇADOS
As caixilharias em madeira da torre 4 encontram-se muito degradadas, apresentando zonas de desagregação
dos seus elementos. Assim, prevê-se a substituição das caixilharias de madeira por outras de alumínio, dotadas
de vidro duplo, incluindo, no caso das janelas mais altas, a aplicação de novos guarda-corpos, em vidro
laminado e ferragens de alumínio. Os estores serão também substituídos, bem como os respetivos acessórios
indispensáveis ao seu bom funcionamento.
A introdução do sistema de isolamento térmico pelo exterior na envolvente vertical obriga a que os vãos
envidraçados sejam compatibilizados com o novo sistema. Como tal, serão aplicados peitoris e soleiras em
alumínio, com pendente e projeção exteriores adequadas, sobre os peitoris em betão vibrado existentes.
ZONA COMUM
A zona comum interior será objeto de intervenção ao nível de paredes, tetos, pavimentos e guardas metálicas
da caixa de escadas. Está também contemplada a revisão e reabilitação de toda a rede elétrica, de iluminação
e rede de incêndios. Os elevadores avariam com muita frequência e já não cumprem os requisitos da legislação
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em vigor, nomeadamente a obrigatoriedade de a cabine estar munida de porta, pelo que também se prevê a
sua substituição.

III.3. ESPAÇO PÚBLICO

O sistema de espaços públicos do Bairro do Sobreiro, correspondente ao conjunto dos arruamentos, passeios,
baias de estacionamento, zonas ajardinadas, espaços intersticiais, equipamentos coletivos e infraestruturas,
apresenta atualmente níveis de degradação acentuados e problemas de integração e articulação urbanística.
No âmbito do planeamento que a Câmara Municipal tem vindo a desenvolver para a regeneração da área deste
empreendimento de habitação social, a estratégia de reabilitação do parque edificado não pode ser
perspetivada sem a regeneração profunda do espaço público envolvente, como suporte estrutural de integração
e requalificação do centro da cidade, sustentada nas seguintes premissas / ações fundamentais:
a) Reabilitação dos espaços correspondentes à demolição parcial do edificado do Bairro do Sobreiro
(promovida durante a última década, num conjunto de blocos e edifícios em avançado estado de degradação),
no setor norte do empreendimento, à face da Rua Altino Coelho, e criação de áreas verdes de jardim e parque
urbano com equipamentos diversos, incluindo acessos, percursos pedonais, áreas de aparcamento e zonas
permeáveis com arborização, em duas fases de intervenção, totalizando cerca de 39.845 m2:
_ Zona 1 – aprox. 16.940 m2;
_ Zona 2 – aprox. 22.905 m2.
b) Reabilitação e incremento de percursos pedonais acessíveis e de espaços verdes ajardinados e arborizados,
recuperando o conceito de formalização gradual de um “parque urbano” correspondente à reconversão dos
grandes espaços intersticiais do empreendimento. Prevê-se o desenvolvimento incremental de plantação de
novas espécies arbóreas e manutenção das existentes com valor paisagístico, bem como a eliminação e
reconversão de espaços disfuncionais, reduzindo ao máximo canteiros verdes sem capacidade de
caracterização urbana;
c) Cumulativamente com o ponto anterior, pretende-se também reforçar a definição de zonas verdes
permeáveis com valor social e ecológico, através da instalação e integração de hortas urbanas sustentáveis e
acessíveis, tidas como intervenções de reforço das áreas verdes e de enquadramento paisagístico,
correspondentes à eliminação de pracetas sem utilização relevante e à redução de espaços de circulação
mecânica - esta medida do projeto deverá refletir ainda uma previsão do Plano de Ação do Grupo de Trabalho
da Mobilidade Sustentável e Acessibilidade para Todos para o triénio 2014-2017, que operacionaliza o Plano
de Mobilidade Sustentável do Concelho da Maia e o Plano Municipal de Acessibilidade para Todos, no sentido
de se dotarem as hortas existentes e a criar, em contexto urbano, de condições de acessibilidade. A dedicação
de dispositivos elevados permitirá que pessoas com mobilidade condicionada ou reduzida possam trabalhar
nas hortas sem qualquer espécie de limitação ou constrangimento, numa perspetiva de inclusão e
acessibilidade;
d) Reconversão generalizada dos arruamentos em espaços de circulação partilhada, com primazia para a
utilização pedonal e ciclável, incluindo o reordenamento do aparcamento e a definição de zonas 30 reabilitação e reperfilamento de arruamentos de caráter mais local, alguns dos quais correspondentes a
situações de impasse, que garantem o acesso às frações dos edifícios do empreendimento, privilegiando a
circulação pedonal e fazendo com que a circulação mecânica se processe à mesma cota daquela, com
dispositivos e marcações de pavimentação;
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e) O problema da segregação espacial do Bairro do Sobreiro no contexto urbanístico do centro da Maia deverá
ser resolvido também pelo estabelecimento de novos eixos de acessibilidade, reforçando as ligações com as
ruas Altino Coelho, Eng.º Duarte Pacheco e Av. D. Manuel II, sobretudo à custa da eliminação de impasses em
cul-de-sac;
f) Renovação parcial de infraestruturas, sobretudo aquelas de tipo gravítico (saneamento e águas pluviais),
para resolver múltiplos problemas de obsolescência e degradação dos sistemas e redes existentes;
g) Renovação generalizada das pavimentações, lancis, passeios, mobiliário urbano, incluindo rede de hidrantes
e iluminação pública, promovendo a reciclagem e o reaproveitamento de resíduos de construção de demolição.
De salientar que em diversas situações se prevê a reabilitação das esteiras dos arruamentos preexistentes,
evitando, tanto quanto possível, a demolição e a nova construção integrais;
h) Integração de novos equipamentos públicos de proximidade, suscetíveis de contribuir para a animação e
fruição da cidade em geral e da população residente local (por exemplo, circuito de manutenção, ligado a zonas
de estadia, jardim infantil, equipamentos de ginásio ao ar livre.

IV. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
IV.1. BLOCOS

Valor total de reabilitação (somente 36 edifícios, 278 fogos*): €4.790.000,00 (IVA não incluído)
* Presentemente, foram já promovidas e executadas obras de reabilitação em 7 blocos (14, 15, 30, 35, 36, 37 e 40),
correspondentes a 56 habitações.

Custo de Fiscalização de Obra: €119.750,00 (IVA não incluído)
IV.2. TORRES

Torre 4: €550.000,00 (IVA não incluído)
Torres 1, 2 e 3: €1.650.000,00 (IVA não incluído)
Custo de Fiscalização de Obra: €55.000,00 (IVA não incluído)
Zona comercial torres 1, 2 e 3: €500.000,00 (IVA não incluído)
Custo de Fiscalização de Obra: €12.500,00 (IVA não incluído)

IV.3. ESPAÇO PÚBLICO

A estimativa orçamental da regeneração física do sistema de espaços públicos do Bairro do Sobreiro é, por
razões de dinâmica operativa, segmentada em duas ações agregadoras fundamentais, e decorre de medições
e análises diversas sobre um conjunto integrado de ideias e propostas de projeto desenvolvidas pelos serviços
municipais incidentes na área de intervenção, considerando os pressupostos construtivos e arquitetónicos do
RMUE:
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a)

Reabilitação do sistema de espaços públicos, equipamentos e infraestruturas do Bairro do Sobreiro,
no âmbito do PAICD - áreas verdes de fruição e enquadramento paisagístico, incluindo hortas urbanas
acessíveis, canais de circulação pedonal e mecânica, zonas 30, percursos acessíveis e extensões
viárias de ligação à malha urbana envolvente e espaços intersticiais, excluindo a reabilitação da Rua
Central do Sobreiro:
_ €5.665.000,00 (IVA não incluído) – ao nível do PAICD, é priorizada apenas a execução das ações
de reabilitação que constituem as zonas 1 e 2 do Jardim/Parque do Sobreiro, as únicas relativamente
às quais se preconiza mobilização de verba no âmbito do PEDU (1.900.000,00€)

b)

Reabilitação da Rua Central do Sobreiro, incluindo renovação parcial de infraestruturas, mobiliário
urbano, passeios acessíveis e percursos cicláveis, sendo que este projeto se enquadra no âmbito do
PARU:
_ €1.505.000,00 (IVA não incluído)
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INTERVENÇÕES DE CARÁTER FÍSICO

EMPREENDIMENTOS MUNICIPAIS MAIA I e MAIA II
Cidade da Maia

II.B. TIPIFICAÇÃO DA ÁREA URBANA

Bairros sociais – conjuntos urbanos compostos por edifícios destinados a arrendamento no regime
de renda apoiada
II.C. FOTOGRAFIAS QUE ILUSTREM AS SITUAÇÕES DE DESQUALIFICAÇÃO URBANA
II.C.1. MAIA I

- BLOCO A –

- BLOCO B -

- BLOCO C -
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II.C.2. MAIA II

- BLOCO A -

- BLOCO B, C E D -
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II.D. QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE EDIFÍCIOS, DE HABITAÇÕES E DE ESPAÇOS NÃO HABITACIONAIS
EXISTENTES

Maia I
N.º de edifícios

3

N.º de habitações

66

T2

18

T3

33

T4

15

N.º de espaços não habitacionais

17

Armazéns

7

Espaços afetos a comércio / serviços

10

Maia II
N.º de edifícios

4

N.º de habitações

56

T2

16

T3

28

T4

12

N.º de espaços não habitacionais

0

II.E. QUANTIFICAÇÃO DO NÚMERO DE FAMÍLIAS E DE PESSOAS QUE HABITAM NESTA ÁREA URBANA

Maia I
N.º de famílias

66

N.º de pessoas
T2
T3
T4

Maia II
Nº de famílias

56

N.º de pessoas
T2
T3
T4
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II.F. BREVE DESCRIÇÃO

Os edifícios do empreendimento Maia I e II foram construídos em 1977 e devido ao seu atual estado de
conservação, necessitam de uma intervenção significativa de reabilitação, com vista a solucionar as anomalias
e patologias que se têm vindo a manifestar de forma progressiva no decorrer dos anos, eliminando as suas
causas.
Devido ao mau estado de conservação dos passeios e zonas ajardinadas deste empreendimento, assim como
do parque localizado do lado da fachada posterior do empreendimento Maia II, estas áreas necessitam também
de uma intervenção de reabilitação de forma a eliminar as anomalias existentes e torná-las mais atrativas e
integradas na envolvente urbana.
MAIA I
O empreendimento da Maia I localiza-se na freguesia da Maia e é constituído por três blocos, um de maior
desenvolvimento localizado na Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras e dois mais pequenos localizados na Rua
Augusto Martins.
O bloco A com a frente para a Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras é constituído por cave, rés-do-chão e 3 andares.
A cave destina-se a armazéns, o rés-do-chão destina-se a comércio e serviços e os três andares superiores
são de habitação.
Os blocos B e C com a frente para a Rua Augusto Martins também são constituídos por cave, rés-do-chão e 3
andares, sendo a cave e o rés-do-chão destinados a serviços e suas dependências, e os restantes pisos a
habitação.
Os blocos contabilizam um total de 83 frações, divididas por 66 frações habitacionais e 17 frações não
habitacionais, que se distribuem pelos três blocos da seguinte forma:
Bloco A: 42 frações habitacionais (12 T2, 21 T3 e 9 T4) e 14 frações não habitacionais;
Bloco B: 12 frações habitacionais (3 T2, 6 T3 e 3 T4) e 1 fração não habitacional;
Bloco C: 12 frações habitacionais (3 T2, 6 T3 e 3 T4) e 2 frações não habitacionais;
MAIA II
O empreendimento da Maia II localiza-se também na freguesia da Maia e é constituído por quatro blocos, com
as fachadas principais paralelas à Av. António dos Santos Leite.
Todos os blocos são compostos por rés-do-chão e três andares inteiramente destinados a habitação. As
entradas localizam-se todas na avenida supracitada, as quais dão acesso às caixas de escadas que
estabelecem a comunicação vertical aos 4 pisos, servindo duas habitações em cada piso.
Os blocos contabilizam um total de 56 frações habitacionais que se dividem pelos quatro blocos da seguinte
forma:
Bloco A: 16 frações habitacionais (8 T2 e 8 T3);
Bloco B: 16 frações habitacionais (4 T2, 8 T3 e 4T4);
Bloco C: 16 frações habitacionais (4 T2, 8 T3 e 4T4);
Bloco D: 8 frações habitacionais (4 T4 e 4 T3).
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II.F.1. EDIFICADO

CARACTERIZAÇÃO DOS ELEMENTOS CONSTRUTIVOS
A estrutura dos edifícios é do tipo tradicional, reticulada em betão armado, com lajes aligeiradas.
As paredes exteriores, com exceção das paredes das lavandarias, são constituídas por alvenaria dupla de tijolo
(pano exterior com tijolo 11cm e pano interior em blocos de betão celular autoclavado do tipo YTONG de 7cm)
com caixa-de-ar de 5 cm, rebocadas em ambas as faces.
As paredes exteriores das lavandarias são constituídas por parede simples com 11cm, rebocadas por ambos
os lados.
No bloco C do Maia I ao nível do rés-do-chão, na fachada principal, verificam-se áreas revestidas a azulejo.
A cobertura é inclinada, constituída por duas águas e revestida com placas onduladas de fibrocimento assentes
sobre estrutura de betão vibrado. As águas pluviais são recolhidas em caleiras exteriores de chapa zincada,
sendo conduzidas por condutores verticais de PVC para a rede pública de drenagem de águas pluviais.
Os vãos envidraçados são dotados de caixilharia de madeira, com vidros simples e protegidos por estores
exteriores em réguas de PVC, comandados pelo interior. Os peitoris são de betão vibrado. Em alguns casos
as caixilharias originais, em frações afetas a serviços, foram substituídas por outras, de alumínio anodizado.
Os vãos das lavandarias, inicialmente dotados de grades de betão vibrado, foram, na maioria, substituídos por
caixilharias de alumínio anodizado.
Alguns vãos, a nível do rés-do-chão de frações habitacionais, possuem gradeamento metálico exterior e outros
estores exteriores.
Nas fachadas existem vários elementos colocados indevidamente, tais como estendais e antenas parabólicas.
As aberturas para iluminação e ventilação das arrecadações localizadas na cave são protegidas por grades
metálicas.
QUADRO DE PATOLOGIAS
As principais patologias observadas são a fissuração com incidência e intensidade variável. Observam-se
fissuras nos paramentos interiores e exteriores das paredes da envolvente, bem como nos paramentos
interiores de compartimentação. Uma segunda patologia que se manifesta em inúmeras habitações
corresponde ao aparecimento de manchas e bolores, essencialmente nas zonas de pontes térmicas,
associados a humidades interiores.
A nível da envolvente, salienta-se a falta de isolamento térmico e degradação/apodrecimento das caixilharias
em madeira, assim como a degradação das placas de fibrocimento aplicadas na cobertura e os elementos de
drenagem de águas pluviais.
A nível interior verifica-se a degradação da canalização da rede de abastecimento de água e dos revestimentos
do pavimento.
Os edifícios deste tipo apresentam um quadro patológico variado, que afeta todos os elementos da envolvente
exterior e se reflete, inevitavelmente, no interior das habitações:
Cobertura
- Degradação e fissuração do revestimento em placas onduladas de cimento com amianto, envelhecidas
pela ação do tempo e pela existência de detritos de pombas acumulados no desvão e no próprio
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revestimento das coberturas, o que acelera ainda mais o processo natural de envelhecimento destes
materiais;
- As caleiras e condutores de águas pluviais encontram-se degradados pela ação do tempo e partidos, em
alguns troços.
Paredes exteriores
- Fissuração pontual na zona corrente;
- Fissuração longitudinal abaixo da cota da soleira, sobretudo no Bloco A ao longo de todo o edifício, devido
ao abatimento do prédio causado sobretudo pelas obras do metro;
- Degradação de palas e prumos em betão, em alguns casos associada ao descobrimento das armaduras;
- Apodrecimento e empenamento das caixilharias de madeira;
- Degradação dos estores;
- Degradação e fissuração dos peitoris.
Zonas comuns
- Degradação, por ação do tempo e uso, das pinturas em paredes e guardas de escada;
- Degradação generalizada de armários técnicos e caixas de correio localizados nos patamares;
- Deficiente funcionamento da instalação elétrica e respetivos aparelhos de manobra;
- Degradação do pavimento e esteiras de betão descofrado, pela ação do tempo e pelo uso, em alguns
casos associada a descobrimento das armaduras;
- Oxidação da tubagem da rede de abastecimento de água, ainda por substituir.
Espaço Público
- Degradação dos passeios (fissuras, buracos, afundamento da base, tentativa de recuperação sem
resultados eficientes - materiais distintos);
- Lancis partidos, muito fissurados ou peças em falta;
- Muros deteriorados (fissuras, sujidade, destacamento da tinta);
- Deterioração dos pavimentos;
- Degradação do mobiliário urbano e vedações.

III. ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO
III.1. EDIFICADO

A intervenção visa suster a degradação da construção e dotar as habitações de um nível de conforto compatível
com as exigências atuais, melhorando significativamente as condições térmicas no interior dos edifícios e
incrementando o nível de eficiência energética dos fogos.
Esta incidirá em todas as fachadas e coberturas do edifício e nas zonas comuns, designadamente ao nível da
coluna de acessos verticais. O interior das habitações não será reabilitado.
COBERTURA
As placas de cimento-amianto que revestem a cobertura deverão ser integralmente removidas, a estrutura de
suporte será revista e consolidada e será aplicado novo revestimento, com placas onduladas em
naturocimento, isentas de amianto, de geometria idêntica às existentes.
Serão refeitas todas as rufagens, bem como a drenagem de águas pluviais.
Sobre a laje do último piso será aplicado isolamento térmico.
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PAREDES EXTERIORES
Na intervenção ao nível da fachada propõe-se a adoção de uma das duas soluções, sistema de fachada
ventilada, constituído por perfis metálicos ancorados à estrutura de betão através de esquadros metálicos ou
de um sistema constituído por reboco armado diretamente aplicado sobre o isolamento térmico – ETICS. Para
a solução da fachada ventilada, o revestimento exterior será em painéis compósitos de cimento Portland, do
tipo “Euronit”, sendo que a lâmina de ar compreendida entre os painéis e o paramento das paredes deverá ser
parcialmente preenchido por isolamento térmico, fixado às fachadas.
VÃOS ENVIDRAÇADOS
No que se reporta aos vãos exteriores, propõe-se a substituição das caixilharias existentes por outras de
alumínio, dotadas de vidro duplo.
Está prevista ainda a aplicação de peitoris em alumínio termolacado nos vãos envidraçados, com pendente e
projeção exteriores adequadas sobre os peitoris em betão vibrado existentes ou em vãos que não contenham
peitoris, de forma a proteger convenientemente o novo revestimento.
Ao nível do piso térreo do Bloco A do empreendimento Maia I, prevê-se a renovação dos panos envidraçados,
incluindo sistemas de ensombramento e controlo térmico, sobretudo do lado exposto a poente.
ZONA COMUM
A coluna de acessos verticais será objeto de reabilitação ao nível dos revestimentos de paredes, tetos e
pavimentos, guardas metálicas das escadas, reabilitação de armários, caixas de correio e uniformização do
seu revestimento e remodelação da rede elétrica.

III.2. ESPAÇO PÚBLICO

A intervenção do Espaço Público visa o seguinte:
III.2.1. MAIA I

- Reabilitação de passeios – 1465 m2;
- Qualificação de jardins – 95 m2.
* As áreas definidas são indicativas e aproximadas.
III.2.1. MAIA II

- Reabilitação de passeios – 1470 m2;
- Qualificação de jardins – 935 m2.
* As áreas definidas são indicativas e aproximadas.
Em termos de síntese, apresentam-se de seguida, as ações previstas no âmbito do projeto:
_ reabilitação de passeios, incluindo rampas e escadas, com substituição de pavimentos;
_ integração de dispositivos e melhorias no âmbito da acessibilidade pedonal;
_ qualificação de espaços verdes ajardinados, incluindo plantação de espécies que garantam a minimização
de necessidades de rega e manutenção dos espaços;
_ reparação e pintura de muros e muretes;
_ reparação e renovação de mobiliário urbano e vedações.
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III. ESTIMATIVA ORÇAMENTAL
III.1. MAIA I

Bloco A: €510.000,00 (IVA não incluído)
Bloco B: €130.000,00 (IVA não incluído)

Sub-total: €760.000,00

Bloco C: €120.000,00 (IVA não incluído)

Total: €1.200.000,00

III.2. MAIA II

Bloco A: €130.000,00 (IVA não incluído)

Sub-total: €440.000,00

Bloco B, C e D: €310.000,00 (IVA não incluído)

Custos de Projeto Maia I: €38.000,00 (IVA não incluído)
Custos de Fiscalização Maia I: €19.000,00 (IVA não incluído)
Custos de Projeto Maia II: €22.000,00 (IVA não incluído)
Custos de Fiscalização Maia I: €11.000,00 (IVA não incluído)
Total incluindo projetos e fiscalização de obra: €1.290.000,00
III.3. ESPAÇO PÚBLICO
III.3.1. MAIA I

Reabilitação de passeios: €55.000,00 (IVA não incluído)
Qualificação de jardins: €10.000,00 (IVA não incluído)

Sub-total: €65.000,00
Total: €145.000,00

III.3.2. MAIA II

Reabilitação de passeios: €55.000,00 (IVA não incluído)
Qualificação de jardins: €25.000,00 (IVA não incluído)

Sub-total: €80.000,00

Custos de Projeto Maia I: €3.250,00 (IVA não incluído)
Custos de Fiscalização Maia I: €1.950,00 (IVA não incluído)
Custos de Projeto Maia II: €4.000,00 (IVA não incluído)
Custos de Fiscalização Maia I: €2.400,00 (IVA não incluído)
Total incluindo projetos e fiscalização de obra: €156.600,00

Estimativa Orçamental Total: €1.446.600,00 (IVA não incluído)

ESPAÇO MUNICIPAL – Renovação Urbana e Gestão do Património, E.M., S.A.
Rua Dr. Carlos Pires Felgueiras, 181, 4470-157, Maia
T: +351 229 438 030 | F: +351 229 438 038 | www.espacomunicipal.pt | geral@espacomunicipal.pt
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