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1 lntrodu~ao 

De acordo com a Portaria n.2 113/2015, de 22 de abril, e necessaria instruir os 

processes de licenciamento das opera~;;oes de Loteamento com estudo que demonstre 

a conformidade com o Regulamento Geral do Rufdo (RGR), contendo informa~;;ao 

acustica adequada relativa a situa~;;ao actuall e a decorrente da execu~;;ao da opera~;;ao. 

0 presente Relat6rio pretende dar resposta a exigencia legal referida. 

l.llocaliza~ao da opera~ao 

A opera~;;ao em apre~;;o, correspondente a altera~;;ao do Alvara de Loteamento 5/90, 

denominado por Quinta do Lactario, localiza-se nas seguintes coordenadas 

geograficas: 38°45'10.10"N 9°10'16.23"W. Esta opera~;;ao preve dois Blocos (urn Bloco 

Norte e urn Bloco Sui) conforme Figura 1. 

N 

Figura 1: Localiza~ao do Loteamento em imagem do Google Earth. 
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2 Regulamento Geral do Ruldo (DL 9/2007) 

2.1Defini~oes 

Apresentam-se em seguida algumas das defini~oes constantes no Artigo 3.2 do 

DL 9/2007 e que podem ajudar a um melhor entendimento do presente trabalho: 

• Grande infraestrutura de transport4E! rodoviario: "o trofo ou conjunto de trofOS 

de uma estrada municipal, regional, nacional ou internacional identificada 

como tal pela Estradas de Portugal, E. P. E., onde se verifique mais de tres 

milhoes de passagens de vefculos por a no". 

• Fonte de ruldo: "a acfiio, actividade permanente ou temporaria, equipamento, 

estrutura ou infra-estrutura que produza rufdo nocivo ou incomodativo para 

quem habite ou permanefa em locals onde se fafa sentir o seu efeito". 

• lndicador de ruldo diurno-entardecer-nocturno (Lden): "o indicador de rufdo, 

expresso em dB(A), associado ao incdmodo global, dado pela expressiio:" 

Lden = 101og[(13x10"(Ld/10)+ 3x10"( (Le+S )/10)+ 8x10"( (Ln+ 10)/10) )/24] 

• lndicador de ruldo diurno (Ld) ou (Lday): "o nfvel sonora media de tonga 

durafiio, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versiio 

actualizada correspondente, determinado durante uma serie de perfodos 

diurnos representativos de um a no". 

• lndicador de ruldo do entardecer (Le) ou (Levening): "o nfvel sonora media de 

tonga durafiio, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versiio 

actualizada correspondente, determinado durante uma serie de perfodos do 

entardecer representativos de um a no". 

• lndicador de ruldo noturno (Ln) ou (Lnight): "o nfvel sonora media de tonga 

durafiio, conforme definido na Norma NP 1730-1:1996, ou na versiio 

actualizada correspondente, determinado durante uma serie de perfodos 

nocturnos representativos de um and'. 
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• Periodo de referenda: "o intervalo de tempo a que se refere urn indicador de 

rufdo, de modo a abranger as actividades humanas tfpicas, delimitado nos 

seguintes termos: i) Perfodo diurno-das 7 as 20 horas; ii) Perfodo do 

entardecer-das 20 as 23 horas; iii) Perfodo nocturno-das 23 as 7 horas". 

• Recetor sensivel: "o ediffcio habit"acional, escolar, hospitalar ou similar ou 

espar;o de lazer, com utilizar;iio humana". 

• Ruido ambiente: "o rufdo global observado numa dada circunstancia num 

determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte 

da vizinhanr;a proxima ou longfnqua do local considerado". 

• Ruido particular: "o componente do rufdo ambiente que pode ser 

especificamente identificada por meios acusticos e atribufda a uma 

determinada fonte sonora". 

• Ruido residual: "o rufdo ambiente a que se suprimem urn ou mais rufdos 

particulares, para uma situar;iio determinada". 

• Zona mista: "a area definida em plano municipal de ordenamento do territ6rio, 

cuja ocupar;iio seja afecta a outros usos, existentes ou previstos, para a/em dos 

referidos na definir;iio de zona sensfvel". 

• Zona sensivel: "a area definida em plano municipal de ordenamento do 

territ6rio como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais 

ou simi/ares, ou espar;os de lazer, existentes ou previstos, podendo canter 

pequenas unidades de comercio e de servir;os destinadas a servir a popular;iio 

local, tais como cafes e outros estabelecimentos de restaurar;iio, pope/arias e 

outros estabelecimentos de com€'rcio tradicional, sem funcionamento no 

perfodo nocturno". 

2.2Limites 

0 Regulamento Geral do Rufdo em vigor, aprovado pelo Decreta-Lei nQ 9/2007, de 17 

de Janeiro, alterado pela Declara~,;ao de Retifica~,;ao n.Q 18/2007, de 16 de Mar~_;o, e 
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pelo Decreta-Lei n.2 278/2007, de 1 de Agosto, estabelece, no seu Artigo 11.2, 

requisites em func;:ao da Classificac;:ao Acustica atribufda pela Camara Municipal, 

distinguindo, no essencial: 

• Zonas Mistas: 

o Lden::; 65dB(A); Ln::; SSdB(A). 

• Zonas Sensfveis: 

o Lden::; SSdB(A); Ln::; 45dB(A). 

De acordo com o n.2 1 do Artigo 21.2 do Regulamento do PDM de Lisboa 

(http://www.cm

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Urbanismo/urbanismo/planeamento/pdm/AF REGULAMEN 

TO PDM Lx.pdf) tem-se: "Toda a area do territ6rio municipal e classificada como zona 

mista ... ". 

Assim OS limites aplicaveis, a area em aprec;:o sao: 

• Lden::; 65dB(A); Ln::; SSdB(A). 
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3 Situa~ao Atual 

No n.Q 4, alfnea b), do Artigo ll.Q do DL 9/2007, esta estabelecido o seguinte: 

"4- Para efeitos de verifica~ao de conformidade dos valores fixados no presente 

artigo, a avalia~ao deve ser efectuada junto do ou no receptor sensfvel, por uma das 

seguintes form as: 

a) Realiza~ao de medi~oes acusticas, sendo que os pontos de medi~ao devem, 

sempre que tecnicamente possfvel, estar afastados, pelo menos, 3,5 m de qualquer 

estrutura reflectora, a excep~ao do solo, e situar-se a uma altura de 3,8 m a 4,2 m 

acima do solo, quando aplic6vel, ou de 1.,2 m a 1,5 m de altura acima do solo ou do 

nfvel de coda piso de interesse, nos restantes casos; 

b) Consulta dos mapas de rufdo, desde que a situa~ao em verifica~ao seja passive/ 

de caracteriza~ao atraves dos valores neles representados". 

Assim, recorre-se aos Mapas de Rufdo disponfveis para a zona, a saber: 

1. Mapa Estrategico de Rufdo de Lisboa, datado de 2008, disponfvel em: 

http://www.apambiente.pt/ zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacionai/MapasAglom 

eracoes/PT a ag0002 Aggroad.pdf. Ver Figura 2 e Figura 3. 

2. Mapa Estrategico de Rufdo do Eixo Norte-Sui/IP7), datado de 2009, disponfvel 

em (ver Figura 4 e Figura 5): 

http://www.apambiente.pt/ zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacionai/MER 

GIT rodo codigos/PT a Mroad rd00354 00362 rd00556 00557 Lden 

:..P.Qf. 

http://www.apambiente.pt/ zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacionai/MER 

GIT rodo codigos/PT a Mroad rd00354 00362 rd00556 00557 Lnig 

ht.pdf. 
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Figura 2: Excerto do Mapa Estrategico de Ruldo de Lisboa (Lden) 

45 < Ln ,.-50 

50 < Ln.:55 

Figura 3: Excerto do Mapa Estrategico de Ruldo de Lisboa (Ln) 
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Lden > 70 dB(A) 

Figura 4: Excerto do Mapa Estrategico de Ruldo do Eixo-Norte Sui (Lden) 

=._...."'' - Ln s 45 dB(A) 

-~-.. c=::J45 < Ln s 50 dB(A) 

Figura 5: Excerto do Mapa Estrategico de Ruldo do Eixo-Norte Sui (Ln) 

c=::J 50 < Ln s 55 dB( A) 

c=::J 55< Ln S 60 dB(A) 

- Ln > 60 dB(A) 

A analise dos Mapas de Rufdo anteriores demonstra que os Blocos em aprec;o se vao 

localizar em zona onde Lden > 65 dB(A) e Ln >55 dB(A), nao cumprindo assim os limites 

acusticos legais de Zona Mista. Tal incurnprimento aparenta dever-se, em grande 

medida, ao rufdo de trafego rodoviario do IP7 (Eixo Norte-Sui). 

De acordo com o Plano de Ac;ao de Lisboa, datado de 2014 (disponfvel em 

http://www.cm

lisboa.pt/fileadmin/VIVER/Ambiente/Ruido/PianoAcaoRuidolisboa.pdf), tem-se : 
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Relativamente ao /Pl este ja foi intervencionado, ainda na gestao da Acendi, 

atraves da substituir;ao do pavimento por um drenante e pela colocar;ao de 

barreiras acusticas mistas absorventes e de chapa acrflica. 

Esta intervenr;ao foi realizada ap6s a realizar;ao do mapa estrategico pelo que ainda 

nao tinha sido contabilizada. 

Verifica-se assim que os Mapas de Rufdo anteriores nao sao representatives da 

Situac;:ao atual a qual, de acordo com o descrito, e de acordo com o observado in situ, 

ja se encontra sobre a influencia de uma pavimento menos ruidoso no Eixo Norte-Sui e 

pela existencia de barreiras acusticas (ver Figura 6). 

Figura 6: Apontamento fotografico da barreira acustica existente no local 

Na ausencia de Mapa de Rufdo representative desta situac;:ao - uma vez que nao se 

encontra disponfvel Mapa de Rufdo do Plano de Ac;:ao do Eixo Norte-Sui - afigura-se 

adequado efetuar uma modelac;:ao acustica especffica do local, tendo em conta a 

localizac;:ao geogratica das vias, em conformidade com a informac;:ao planimetrica e 

altimetrica do Google Earth, e tendo em conta dados de tratego adequados. 

Para o Eixo Norte-Sui, considerou-se os dados de tratego disponfveis no enderec;:o 

http://www.imt-

i p. pt/sites/1 MTT /Portugues/1 nfraestrutu rasiRodovia rias/Rede Rodovia ria/Pagi nas/Relat 

orios.aspx, relativos ao trac;:ado IP7 entre :2.!! Circular e Av. Lusfada, com informac;:ao 

representativa da media anual de 2018. Esses valores, conjugados com a distribuic;:ao 
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de trafego durante as 24 h constantes no documento "European Commission Working 

Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) - Good Practice Guide for Strategic 

Noise Mapping and the Production of Associated Data on Noise Exposure. Version 2. 

2007", conduziram aos seguintes dados de Trafego Medio Horario (TMH) para o Eixo 

Norte-Sui: 

• TMHdiurno: 6591. 

• TMHEntardecer: 5712. 

• TMHNoturno: 1428. 

Os dados de Trafego do Mapa Estrategico de Rufdo de 2009 

(http://www.apambiente.pt/ zdata/DAR/Ruido/SituacaoNacionai/Mapas GITs Rodov 

iario/IP7 EixoNorteSul RNT.pdf), entre Hospital de St.!! Maria e 2.!! Circular sao: 

• TMHdiurno: 7897. 3% de Pesados. 

• TMHEntardecer: 4035. 2% de Pesados. 

• TMHNoturno: 968. 8% de Pesados. 

Afigurou-se assim adequado efetuar a modela<;ao com os dados de tratego de 2018 

mas manter a mesma percentagem de pesados de 2009. 

Relativamente as outras duas vias que circundam a area em apre<;o (Rua Sao Tomas de 

Aquino, a sui, e Rua Virgflio Correia a oeste~ ) foram efetuadas contagens de tratego no 

dia 21-03-2019, entre as 9h30 e as 10h, tendo sido obtido o seguinte valor medio: 

TMHdiurno = 370. 

Multiplicando este valor por 2, para contabilizar eventuais perfodos de ponta, e 

considerando a distribui<;ao de trafego durante as 24 h constante no documento 

"European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise (WG-AEN) -

Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of Associated 

Data on Noise Exposure. Version 2. 2007", resultam os seguintes dados de tratego para 

a Rua Sao Tomas de Aquino e Rua Virgflio Correia: 

• TMHdiurno: 740. 
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• TMHEntardecer: 641. 

• TMHNoturno: 160. 

Os Mapas de Rufdo Resultantes, sem medidas no Eixo Norte Sui e considerando o 

metodo NMPB'96, apresentam-se na Figura 7. 

Figura 7: Mapas de Ruldo (Lden esquerda; Ln di1·eita) do modelo desenvolvido (NMPB'96, sem 
medidas) 

Comparando os Mapas de Rufdo do modelo desenvolvido (Figura 7) com os Mapas de 

Rufdo da Figura 2 a Figura 5, verifica-se que sao semelhantes, com aparente maior 

exposi<;ao ao rufdo na Figura 7, o que nos coloca numa posi<;ao de seguran<;a. 

Considera-se ser de referir que o metodo die calculo (CNOSSOS) da Diretiva 2015/996, 

e obrigat6rio desde janeiro de 2019, e subs1titui o metodo "antigo" NMPB'96. 

Apresenta-se na Figura 8 os Mapas de Rufclo do modelo desenvolvido considerando o 

metodo CNOSSOS (base de dados de emiss~io sonoro para vefculos mais recentes). 

Figura 8: Mapas de Ruldo (Lden esquerda; Ln direita) do modelo desenvolvido (CNOSSOS, sem 
medidas) 
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Verifica-se assim que s6 a considera!;ao do novo metodo de calculo conduz a uma 

redu!;ao significativa da exposi!;ao sonora n;a zona em apre!;O. 

Considerando ainda um Pavimento Menos Ruidoso no Eixo Norte-Sui e uma Barreira 

Acustica com 4 m de altura (conforme explicitado no Plano de A!;ao de Lisboa, e ja 

implementados) resultam os Mapas de Rufclo que se apresentam na Figura 9. 

Figura 9: Mapas de Rufdo (Lden esquerda; Ln direita) do modelo desenvolvido {CNOSSOS, com 
medidas) 

A exposi!;ao sonora assim resultante cumpre os limites de Zona Mista [Lden ~ 65 dB(A); 

Ln ~55 dB(A)], no limite dos Blocos previstos, e esta inclusive associada a uma emissao 

sonora provavelmente majorante na Rua Saio Tomas de Aquino e Rua Virgilio Correia 
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4 Situa~ao Futu ra 

De acordo com a informac;;:ao disponfvel o loteamento em aprec;;:o possuira 157 fogos, e 

no maximo 214 estacionamentos. 

Assumindo, por seguranc;;:a, que a cada urn dos 214 lugares de estacionamento esta 

associado 1 vefculo que efetua 4 movinnentos no perfodo diurno (safda manha, 

regresso almoc;;:o, safda almoc;;:o, regresso f inal da tarde), resulta o seguinte Tratego 

Medio Horario (TMH) maximo futuro, no perfodo diurno (7h-20h: 13h), gerado pelo 

loteamento: 

• TMH (Diurno): 214*4/13::::: 66. 

Admitindo a percentagem tfpica segura de distribuic;;:ao do tratego em 24h, patente no 

documento "European Commission Working Group Assessment of Exposure to Noise 

(WG-AEN) - Good Practice Guide for Strategic Noise Mapping and the Production of 

Associated Data on Noise Exposure (Version 2}. 2007": 

• Dia (7h-20h): 75% do tratego diario. 

• Entardecer (20h-23h): 15% do tratego diario. 

• Noite (23h-7h) : 10% do tratego diario. 

resultam os seguintes dados de Tratego Me!dio Horario futuros, seguros, associados ao 

Loteamento : 

• TMHdiurno: 66. 

• TMHEntardecer: 57. 

• TMHNoturno: 14. 

Adicionando, por seguranc;;:a, este trafego a todas as vias modeladas (o que nao devera 

corresponder a realidade, pois devera haver uma distribuic;;:ao do trafego pelas 

diferentes vias em cada urn dos sentidos possfveis), resultam os Mapas de Rufdo da 

Figura 10. 
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Figura 10: Mapas de Ruldo (Lden esquerda; Ln, direita) do modelo desenvolvido (CNOSSOS, 
com medidas, com tratego futuro) 

A comparac;:ao da Figura 10 com a Figura 9, demonstra que os Mapas de Rufdo sao 

praticamente iguais, o que revela a pouca significancia do tratego gerado pelo 

loteamento, relativamente ao tratego ja existente nas vias circundantes. 

Dado os blocos em aprec;:o desenvolverern-se em altura, ate uma cota maxima de 

119 m, afigura-se adequado efetuar urn Mapa de Rufdo Vertical da Situac;:ao Futura, 

entre o Eixo Norte-Sui e os Blocos, conforme se apresenta na Figura 11. 

Figura 11: Mapas de Ruldo Verticais (Lden esquerda; Ln direita) do modelo desenvolvido 
(CNOSSOS, com medidas, com tratego futuro) 

Os resultados junto a fachada mais exposta dos Blocos sao: 

• Piso 0: Lden =53 dB(A); Ln = 44 dB(A). 

• Piso 1: Lden =54 dB(A); Ln = 46 dB(A). 

• Piso 2: Lden =55 dB(A); Ln = 47 dB(A). 

• Piso 3: Lden =56 dB(A); Ln = 47 dB(A). 

• Piso 4: Lden =57 dB(A); Ln = 49 dB(A). 
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• Piso 5: Lden =59 dB(A); Ln =50 dB(A). 

• Piso 6: Lden = 60 dB(A); Ln =52 dB(A). 

• Piso 7: Lden = 62 dB(A); Ln =54 dB(A). 

• Piso 8: Lden = 64 dB(A); Ln =56 dB(A). 

• Piso 9: Lden = 65 dB(A); Ln =57 dB(A). 

• Piso 10: Lden = 67 dB(A); Ln =58 dB(A). 

• Piso 11: Lden = 67 dB(A); Ln =58 dB(A). 

Tais resultados revelam que se preve valores superiores aos limites de Zona Mista [Lden 

:5 65 dB(A); Ln :5 55 dB(A)] nos pisos mais elevados. 

Considera-se assim ser de transcrever o constante no n.Q 6 e n.Q 7 do Artigo 12.Q 

(Controlo previo das operac;:oes urbanfsticas) do DL 9/2007: 

"6 - E interdito o licenciamento ou a autorizar;oo de novos ediffcios habitacionais, 

bern como de novas escolas, hospitais ou simi/ares e espar;os de lazer enquanto se 

verifique violar;oo dos valores limite fixados no artigo anterior. 

7 - Exceptuam-se do disposto no numero anterior os novos ediffcios habitacionais 

em zonas urbanas consolidadas, desde que essa zona: 

a) Seja abrangida porum plano municipal de redur;oo de rufdo; ou 

b) Noo exceda em mais de 5 dB(A) os valores limite fixados no artigo anterior e 

que o projecto acustico considere valores do fndice de isolamento sonoro a sons 

de condur;oo aerea, normalizado, D2m,n,w, superiores em 3 dB aos valores 

constantes da alfnea a) do n.!! 1 do artigo 5.!! do Regulamento dos Requisitos 

Acusticos dos Edi!fcios, aprovado pelo Decreto-Lei nQ 129/2002, de 11 de Maio. 
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5 Conclusao 

A avalia~ao efetuada permitiu demonstrar que o ambiente sonoro atual e futuro, na 

area da opera~ao em apre~o, e adequado para o uso proposto, assumindo: 

• A validade dos pressupostos de modela~ao acustica considerados, os quais se 

procurou que fossem representatiivos, por seguran~a, da Situa~ao Atual e 

Futura . 

• A zona corresponder a uma "zona urbana consolidada", ao abrigo do n.Q 7 do 

Artigo 12.Q do DL 9/2007. 

• 0 Projeto Acustico dos ediffcios ter<3 de garantir valores de lsolamento Sonoro 

de Fachada (D2m,nr,w) pelo menos 3 dB superiores as exigencias legais do 

DL 96/2008. 
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Termo de Responsabilidlade do Autor do Estudo 

Rosao, Engenheiiro Fisico, morador na 

contribuinte n.Q••••• 

inscrito na Ordem dos Engenheiros, sob o n.Q 73727, declara que a 

operac;ao de alterac;ao do Alvara de Loteamento 5/90, em Lisboa, 

requerida pela Fundac;ao Aboim Sande Lemos, pode observar as 

disposic;oes aplicaveis do Regulamento Geral do Rufdo, revisto pelo 

Decreta-Lei nQ 9/2007, de 17 de janeiro, conforme Estudo desenvolvido 

de que este Termo faz parte integrante. 

Estoi, 28 de rnar~o de 2019 

Anexos: 

- Documento de ldentifica~ao (Cartao OE) 

- Certidao da associa~ao profissional (OE) 

- Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 
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Documento de lden1tifica~ao (Cartao OE} 
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Certidao da associa~;ao profissional {OE) 

ORDEM 
DOS ENGENHE IROS 
REGIAO SU L 

D' ECLARA~AO 

Dlretlvo da Regil!o Sui da Ordem dos Engenhelros dedara que o Engenheiro Vltor 

esta como Membra EfetTvo, nesta associa~~o publica proflssional, sendo 

portador da O!dula Proflssional n.2 •• Jtular do curso de Engenharia Fisica pelo(a) Faculdade 

de Cil!ncias da Universidade de Usboa -em 10-12-2012, agrupado na(s) E.speclalidade(s) de 

Eletrotecnica desde 27-07-2015, como titulo de qualiftca~l!o de Senior, especialista em Engenharla 

Actlstica, esta na efetividade dos seus direltos como Engenheiro. 

Validade 

As.sinatura 

Element.cs de valida~ 

Cooig"' WFTE.PATA 
Ref' : PA_C400010_18 

Dedara~ao "-~ RSU568/2018 

Nos termo's do disposto no Decreto-lel n.2 555/99, de 16 de dezembro, 
a que se re•fere o n.2 3 do artigo 10.2, com as altera~Bes introduzida.s 
pelo Oecreto-lei n2 136/2.014, de 9 de Setembro; nos termos prevlstos 
no Regularnento Geral do Rufdo aprovado pelo Decreta-lei n.2 9/2.007, 

de 17 de Jaone lro; e nos termos do Regulamento dos Requisites 
Actlstlcos clos Ediffclos, aprovado pelo Decreto-Lei n2 129/2002, de 11 
de Maio, a que se refere o n.2 2 do artigo 3.2, com as altera~oes 

lntroduzldas pelo Decreto-Lei n9 96/2008, de 9 de Junho, o membro 
esta habllit:ado a elaborar e subscrever projetos de condicionamento 
arustico de edlfldos, das Categorias I, II, Ill e IV. 
A presente declara9!o destlna-se a ser exibida perante as entidades 
competent:es, apenas para efeitos da pratlca do(s) ato(s) de engenharia 
nela descri tos e e valid a pelo prazo de 1 a no. 

llsboa, 6 de junho de 2018. 
Jorge Grade Mendes 

0 Presldente em exerclcio 

Ave:rtida AntOnio Augll!.to de Aguiar, N_ll 
3-{) 

213131600 

www.oldemengenhEiros.pl 

Para efeitos de valida~o desta dedara~. ac:edf~ sigae.ordemdosef'lgenheJros.Qt e introduzir na poesqub:a o c6d~go de valida~o 
acima me.ncionadc, VErifKando que o docum£fflto obtido mrresponde a esta dedarar;;ao_ 
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Segura de Responsabilidade Civil Profissional 

Data 

07-12-2018 

Contribulnte n • 

Ap<lllce n.• 
8410179815 

llMa Exduslva 
21 7S. 30 201 22 608 11 20 
dlas utels, 
das shJO as 1lii!OO 

ongonhlOros@agoas.pt 
www.ago,as.pUongenhalros 

Declaracao de Segura de Responsabilidade 
Civil Profissional 
Membros da Ordem dos Engenheiros 

A Ageas Portuga~ Companhia de Seguros, SA declara, para os devidos efeitos, que foi 

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

seguintes caracterfsticas: 

Ramo: Responsabilidade Civil Pnofissiona l 

Tomador de Segura: Ordem dos Engenhelros 

N.• Ap611ce: 841017981 5 

lnicio: 01 de julho de 2018 

Termo: 30 de junho de 2019 

Pessoa Segura: Vllnr ~ 
N.• de Cedula Pmfiss~ 
Ambito da Cobertt~ra: conforme CondiQBes Partlculares e Especiais anexas. 

Capi1al: 50.000 € por membra, sinistro e anuidade 

lnforma-se que o seguro identificado regula-se pela Lei do Contrato de Segura e. 

segundo o artlgo 59.0
, a garantia de cobertura de riscos e valida apos o recebimento do 

valor total a pagar pela mesma. 

Prevalecerao sempre os l•ermos e condl~s da ap611ce 8410179815. 

Pela Ageas Portugal, 

Sjoerd Smeets 
Diretor Geral Tecnico 

Tine Vandenbussche 
Diretora Geral de Operar,:lies 
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Termo de Responsabilidlade do Autor do Estudo 

Rosao, Engenheiiro Fisico, morador na 

contribuinte 

inscrito na Ordem dos Engenheiros, sob o n.Q declara que a 

operac;ao de alterac;ao do Alvara de Loteamento 5/90, em Lisboa, 

requerida pela Fundac;ao Aboim Sande Lemos, pode observar as 

disposic;oes aplicaveis do Regulamento Geral do Rufdo, revisto pelo 

Decreta-Lei nQ 9/2007, de 17 de janeiro, conforme Estudo desenvolvido 

de que este Termo faz parte integrante. 

Estoi, 28 de rnar~o de 2019 

Anexos: 

- Documento de ldentifica~ao (Cartao OE) 

- Certidao da associa~ao profissional (OE) 

- Seguro de Responsabilidade Civil Profissional 
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Documento de lden1tifica~ao (Cartao OE} 

--
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Certidao da associa~;ao profissional {OE) 

ORDEM 
DOS ENGENHE IROS 
REGIAO SUL 

D' ECLARA~AO 

0 Conselho Dlretivo da Regil!o Sui da Ordem dos Engenheiros declara que o Engenheiro Vitor 

- Rosao esta como Membra Efetlvo, nesta assoda~ao publica profissiona l, sendo 

portador da Gedula Proflssional n.2 •• titu lar do curso de Engenharia Flsica pelo(a) Faculdade 

de Oencias da Universidade de Llsboa em 10-12-2012, agrupado na(s) Especlalidade(s) de 

Eletrotecnica desde 27-07-2015, como titulo de qualifica>ao de Senior, especialista em Engenharla 

Acustica, esta na efetivldade dos seus direltos como Engenheiro. 

Validade 

Assinatura 

Elementc.s de valida~ 
Cooig"' WFTlPATA 
Ref': PA_C400010_18 
Oedara~ao "-~ R.SUS68/2018 

Nos term a's do disposto no Decreta-lei n.2 555/99, de 16 de dezembro, 
a que se re•fere o n.2 3 do artigo 10.2, com as altera"oes introduzidas 
pelo Decreta-lei n2136/2014, de 9 de Setembro; nos termos prevlstos 
no Regularnento Geral do Ruldo aprovado pelo Decreta-lei n.2 9/2007, 
de 17 de Janeiro; e nos termos do Regulamento dos Requisites 
Acustlcos clos Ediflclos, aprovado pelo Decreta-lei n9 129/2002, de 11 
de Maio, a que se refere o n.2 2 do artigo 3.2, com as altera~oes 

lntroduzldas pelo Decreta-lei n9 96/200&, de 9 de Junho, o membra 
esta habllit:ado a elaborar e subscrever projetos de condlcionamento 
actlstico de edlfidos, das Categorias I, II, Ill e IV. 
A presente declara~o destlna-se a ser exibida perante as entidades 
competent:es, apenas para efeitos da pratlca do(s) ato(s) de engenharia 
nela descri tos e e vallda pelo prazo de 1 ano. 

llsboa, 6 de junho de 2018. 
Jorge Grade Mendes 

0 Presldente em eKercicio 

Avertida AntOnio Augll!.to de Aguiar, N_ll 

3-0 
213132600 

www.ordemengenheiro.s.pl 

Para efeitos de valida~ao desta dedara~. acedt:~ sigae.ordemdosengenhe.iros.pr- e introdutir na pesquin o c6d,go de valida~o 
adma meru:ion.ado, verifKando que o dcxumento obtid.o corresponde a e:s:ta dedarar;;ijc. 
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Segura de Responsabilidade Civil Profissional 

Data 

07-12-2018 .. 
8410179815 

lJnha Exclust•a 
21 7S. 30 201 22 608 11 20 
dlas utels, 
das shJO a. 1111100 

ongonh<ll ros@agoas.pl 
www.ageas.pUongooholros 

Declara4;fao de Segura de Responsabilidade 
Civil Profissional 
Membros da Ordem dos Engenheiros 

A Ageas Portuga~ Companhia de Seguros, SA declara . para as dew:los efeitos, que foi 

realizado a contrato de seguro para os membros da Ordem dos Engenhelros, com as 

seguintes caracterlsticas: 

Ramo: 

Tomador de Segura: 

N.0 Ap611ce: 

lnicio: 

Term a: 

Pessoa Segura: 

Responsabilidade Civil Profissional 

Ordem dos Engenheiros 

8410179815 

Ambito da Cobertt~ra: conforme Condi~oes Partlculares e Espedais anexas. 

Capital: 50.000 € par membra, sinistro e anuidade 

lnforma-se que o seguro identificado regula-se pela Lei do Contrato de Segura e, 

segundo a artigo 59°, a garantia de cobertura de riscos e valida apos a recebimento do 

valor total a pagar pela mesma. 

Prevalecerllo sempre os termos e condt~s da ap611ce 8410179815. 

Pela Ageas Porlugal, 

Sjoerd Smeets 
Diretor Geral Tecnico 

Tine Vandenbussche 
Dlretora Geral de Opera~,:oes 
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