
 
MEMÓRIA DESCRITIVA  E  JUSTIFICATIVA 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 
 

Refere-se a presente memória descritiva e justificativa à 
construção de um edifício destinado a habitação coletiva (22 
fogos), RSU e muro de vedação à face da via pública, num 
terreno pertencente à firma Casa Grande de Santana – Real 
Estate, LDA, situado na Rua do Outeiral, freguesia de Espargo, 
concelho de Santa Maria da Feira. 
O referido terreno situa-se em Espaço Residencial Nível III 
Urbanizado e é servido por via distribuidora local.  
O local onde se pretende levar a efeito a referida construção é 
servido pelas infraestruturas municipais, nomeadamente, 
arruamento pavimentado, abastecimento de água, saneamento, 
eletricidade e telecomunicações.  
O objetivo foi, e salvo melhor opinião, que o edifício proposto não 
ultrapassasse a cércea da envolvente, sendo por isso mesmo 
composto por cave, r/chão, andar e andar recuado, 
enquadrando-se assim na zona, onde predominam edifícios com 
cérceas idênticas.  
Será criada uma baía de acostamento, bem como passeio 
público, de acordo com os regulamentos em vigor no Município 
de Santa Maria da Feira. 
A solução encontrada vai ao encontro das necessidades e 
condicionalismos do uso em questão (habitação) garantindo a 
funcionalidade desejada. 
Do ponto de vista arquitetónico e de enquadramento urbano, 
verifica-se que o uso, a imagem, o impacto e os volumes aqui 
propostos se encontram enquadrados face ao existente na 
envolvente. 
A construção será executada de acordo com os parâmetros 
convencionais, com a utilização de sistema misto de betão 
armado e ferro na componente de estrutura e alvenarias. Os 
revestimentos exteriores serão capotto e pintura.  
O processo foi elaborado ao abrigo do Decreto-Lei nº 555/99, de 
16 de Dezembro e sua redação atualizada (republicado pelo 
Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de Setembro) e respeitando ainda 
os instrumentos de ordenamento municipal existentes e em 
vigor, nomeadamente o Plano Diretor Municipal de Santa Maria 
da Feira e o Regulamento Municipal de Urbanização e 
Edificação. Respeita também o RGEU e o Decreto-Lei nº 
163/2006, de 8 de Agosto (Regime de Acessibilidades dos 
Edifícios) e os Requisitos Mínimos de Desempenho Energético 
(Portaria nº 138-I/2021).  
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2 – OBJETO DO PEDIDO 
 

A edificação proposta encontra-se numa parcela de terreno 
localizada na Rua do Outeiral, servido por via distribuidora local, 
como atrás referido.  
O edifício aqui proposto vem dar resposta às atuais 
necessidades ao nível da habitação com que se debate a 
freguesia de Espargo e o concelho de Santa Maria da Feira em 
geral, onde atualmente a procura é bastante superior à oferta. 
Com o Europarque e a franca expansão da urbanização 
industrial Lusopark serão necessárias a curto prazo largas 
centenas de fogos para fazerem face à procura de alojamento no 
local.   
 

 

3 – DESCRIÇÃO E TIPOLOGIA 
 
 O edifício que se pretende construir distribui-se por 4 pisos, 
sendo a cave destinada a aparcamento/arrumos e o r/chão, andar 
e andar recuado destinam-se a habitação. O r/chão será 
composto por 9 fogos do tipo T3 e 4 do tipo T2, o andar será 
igualmente composto por 9 fogos do tipos T3 e 4 do tipo T2 e o 
andar recuado será composto por 4 fogos, sendo 2 do tipo T3 e 2 
do tipo 2. 

Ao nível do r/chão e no logradouro frontal será executado o 
RSU, assim como a sala de condomínio que será executado no 
r/chão de acordo com o projeto de arquitetura junto, sendo que 
esta se encontra no interior do piso do r/chão.  

De referir que todos os afastamentos foram cumpridos, 
conforme determina o RGEU e o PDM atualmente em vigor no 
Município de Santa Maria da Feira. 

O acesso entre pisos será feito por escadaria e elevador, 
conforme projeto de arquitetura junto.    
 
4- CONSTRUÇÃO 
 

4.1 - Estrutura resistente 
 

 A estrutura resistente do prédio será de betão armado, 
utilizando-se aço da classe A 400 e betão da classe B 20, sendo 
constituída no essencial por pilares sobre os quais descarregam 
vigas estruturais resistentes às solicitações das lajes. 
Tudo o que disser respeito à estrutura de betão armado será 
objeto de projeto específico. 
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4.2 - Alvenarias 

 

 4.2.1 - Paredes exteriores 

 
Serão executadas em tijolo térmico de 20x25x30 sendo depois 
rebocadas e acabadas a capotto.  
 

4.2.2 - Paredes interiores 

 
Todas as divisórias interiores serão de tijolo cerâmico furado 
30*20*11, perfazendo no limpo 0.14m.  

 

4.3 - Pisos térreos 

 
Após uma perfeita compactação os pisos térreos serão 
constituídos por uma camada de cascalho de 0,15 m de 
espessura sobre a qual assenta uma camada de massame de 
betão pobre com 0,08 m de espessura, para receber 
acabamento final. 

 
4.4 - Impermeabilizações 
 

Todas as superfícies exteriores, pisos térreos interiores, 
coroamento de fundações ou de lajes onde assentam paredes 
exteriores, pavimentos dos banhos e cozinhas, serão 
convenientemente hidrofugadas contra a humidade, utilizando-se 
para isso, as melhores técnicas e os materiais indicados para 
cada função, bem assim como as varandas que serão 
devidamente impermeabilizadas. 

 
 
 

5 - ACABAMENTOS 

 
5.1 - Pavimentos 
 
5.1.1 – Soalho flutuante ou outro 
 

Serão acabados com os materiais indicados em título, depois de 
convenientemente regularizados, os pavimentos dos quartos e 
salas comuns e distribuição, levando remates metálicos na 
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ligação com zonas de materiais diferentes e bucel de borracha 
em degraus, se necessário. O piso das casas de banho será 
acabado em material cerâmico, bem como o das cozinhas. 

 
 
 

5.2 - Paredes 
 

5.2.1 - Paredes exteriores e interiores 
 
Depois de convenientemente impermeabilizadas (só no caso das 
exteriores), serão revestidas a capotto e pintadas. As paredes 
interiores serão rebocadas e estanhadas para pintar, exceto as 
paredes dos banhos e porventura a das cozinhas que 
eventualmente poderão ser acabadas a material cerâmico. 

 

5.2.2 - Parede dos banhos 
 

Depois de convenientemente regularizadas, serão acabadas a 
material cerâmico, assente até ao tecto. 

 

5.3 - Tectos 
 

5.3.1 - Tectos interiores 
 
Serão acabados a gesso cartonado, levando moldura de remate 
contra as paredes e para pintar a tinta cal e fixador, os tectos da 
zona habitacional. 

 

5.3.2 - Tectos exteriores 
 

Serão acabados a areado fino sendo depois pintados. 
 
 

6 - CARPINTARIA 
 

6.1 - Madeira de faia ou outra a designar 
 

Serão executados todos os aros, guarnições, apainelados, 
rodapés, tampos de estores e estrutura de todos os armários e 
portas. 

 

6.2 - Aglomerado de madeira revestido a termoplacado pela parte 
exterior e a aglomerite pela face interior ou outra 
 

Serão executados todos os conjuntos dos móveis da cozinha. 
 
 

7 - SERRALHEIRO 
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7.1 - Caixilharia exterior 
 

Toda a caixilharia exterior será executada em termolacado, de 
cor a definir, devidamente assente. 

 
 
 

8 - SOLEIRAS 
 

Todas as soleiras serão executadas em granito, assentes sobre 
camada de argamassa hidrófugada. 

 

9 - VENTILAÇÕES 
 

Todos os compartimentos serão convenientemente ventilados 
por aberturas nos alçados ou por mangas independentes de 
ventilação, de seção regulamentar. 

 

10 – QUADRO SINÓTICO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 
 
Área total do terreno -------------------------------------------------------------- 4.148,00 m2 

Área de implantação das construções, ao nível da cave, incluindo RSU  ---- 1.042,00 m2 
Área total de construção do edifício ------------------------------------------ 3.922,70 m2 
Nº de pisos -------------------------------------------------------------------------- 4 
Altura da fachada (alçado principal) ------------------------------------------   9,00 metros 
Áreas a afetar ao uso pretendido: 

a) Aparcamento coberto / Arrumos ------------------------------------------ 1.033,00 m2 
b) Habitação coletiva e sala de condomínio (r/chão) ---------------------   2.849,80 m2 
c) RSU (r/chão) -------------------------------------------------------------------- 9,00 m2 

 

11 – RESÍDUOS SOLIDOS E URBANOS 
 

Foi previsto, de acordo com o RMUE, um compartimento 
destinado exclusivamente para a colocação de contentores 
normalizados para a deposição de lixo doméstico, que será localizado 
no piso do r/chão e com as dimensões mínimas regulamentares. 

Área útil total da habitação =  2.530,0 m2 

Produção diária de resíduos =   2.530 x 0,2 = 506,60 l/dia. 
Freguesia de Espargo =   506,60  l/dia x 3 = 1.518,0  
É necessário a colocação de 2 contentores de 800 litros, e o 

espaço do compartimento é de 9,00 m2 de área.  
As paredes serão revestidas em material cerâmico. 
O pavimento, depois de devidamente regularizado, será 

revestido a material cerâmico de grande resistência ao choque e 
desgaste, terá uma inclinação mínima de 2% e máxima de 4%, 
convergindo para um ralo de 75 mm, que fará o escoamento de águas 
para o colector de águas residuais mais próximo. 
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As portas de acesso serão executadas em alumínio anodizado, 
com grelha de ventilação a toda a altura, com abertura para o exterior, 
e fechadura do tipo adoptado pela Câmara Municipal. 

Será colocado um ponto de luz no interior e um ponto de água. 
Todas as obras serão executadas de acordo com as normas 

técnicas para sistemas de deposição de resíduos sólidos urbanos em 
edificação no Município de Santa Maria da Feira (NTRS). 

 
 
12 – Conforto Térmico  
  

Parede simples com isolamento térmico pelo exterior  

Constituída (do exterior para o interior) por reboco com 0,006 m 

de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 1,3 

W/(m.ºC), isolamento térmico - EPS com 0,08 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), bloco 

térmico BT25 com 0,25 m de espessura e resistência térmica de 

0,621 (m².ºC)/W, gesso projectado com 0,014 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,4 W/(m.ºC). O 

elemento possui uma espessura total de 0,35m e um coeficiente 

de transmissão térmica (U) igual a 0,334 W/m2.ºC. 

 

Pavimento com isolamento térmico pelo interior  

Constituído (do interior para o exterior) por revestimento de piso 

com 0,01 m de espessura e coeficiente de condutibilidade 

térmica de 1,3 W/(m.ºC), betão leve (Poliestireno) com 0,10 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18 

W/(m.ºC), isolamento térmico - XPS com 0,06 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), laje 

aligeirada fluxo descendente com 0,25 m de espessura e 

resistência térmica de 0,31 (m².ºC)/W, caixa-de-ar descendente 

de 100 mm com 0,05 m de espessura e resistência térmica de 

0,22 (m².ºC)/W, placa de gesso cartonado com 0,013 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,25 
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W/(m.ºC). O elemento possui uma espessura total de 0,48m e 

um coeficiente de transmissão térmica (U) igual a 0,32 W/m2.ºC. 

 

Cobertura horizontal com isolamento térmico pelo exterior   

Constituída (do exterior para o interior) por godo lavado com 0,1 

m de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 2 

W/(m.ºC), manta geotextil com 0,005 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,05 W/(m.ºC), 

isolamento térmico - XPS com 0,08 m de espessura e coeficiente 

de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), tela 

impermeabilizante com 0,005 m de espessura e coeficiente de 

condutibilidade térmica de 0,23 W/(m.ºC), betão leve 

(Poliestireno) com 0,05 m de espessura e coeficiente de 

condutibilidade térmica de 0,18 W/(m.ºC), laje aligeirada fluxo 

ascendente com 0,25 m de espessura e resistência térmica de 

0,28 (m².ºC)/W, caixa-de-ar ascendente superior a 15 mm com 

0,25 m de espessura e resistência térmica de 0,16 (m².ºC)/W, 

placa de gesso cartonado com 0,013 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,25 W/(m.ºC). O 

elemento possui um coeficiente de transmissão térmica (U) igual 

a 0,31 W/m2.ºC. 

 

Cobertura horizontal com isolamento térmico pelo exterior   

Constituída (do exterior para o interior) por revestimento de piso 

com 0,01 m de espessura e coeficiente de condutibilidade 

térmica de 1,3 W/(m.ºC), betão leve (Poliestireno) com 0,10 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18 

W/(m.ºC), isolamento térmico - XPS com 0,08 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), tela 

impermeabilizante com 0,005 m de espessura e  coeficiente de 
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condutibilidade térmica de 0,23 W/(m.ºC), laje aligeirada fluxo 

ascendente com 0,25 m de espessura e resistência térmica de 

0,28 (m².ºC)/W, caixa-de-ar ascendente superior a 15 mm com 

0,10 m de espessura e resistência térmica de 0,16 (m².ºC)/W, 

placa de gesso cartonado com 0,013 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,25 W/(m.ºC). O 

elemento possui um coeficiente de transmissão térmica (U) igual 

a 0,31 W/m2.ºC. 

Parede simples com isolamento térmico pelo exterior   

Constituída (do ENU para o interior) por gesso projectado com 

0,015 m de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica 

de 0,4 W/(m.ºC), isolamento térmico - EPS com 0,06 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 

W/(m.ºC), alvenaria com 0,11 m de espessura e resistência 

térmica de 0,27 (m².ºC)/W, gesso projectado com 0,015 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,4 

W/(m.ºC). O elemento possui uma espessura total de 0,2m e um 

coeficiente de transmissão térmica (U) igual a 0,45 W/m2.ºC. 

 

Parede simples sem isolamento térmico  

Constituída (do ENU para o interior) por gesso projectado com 

0,015 m de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica 

de 0,4 W/(m.ºC), alvenaria com 0,11 m de espessura e 

resistência térmica de 0,27 (m².ºC)/W, gesso projectado com 

0,015 m de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica 

de 0,4 W/(m.ºC). O elemento possui uma espessura total de 

0,14m e um coeficiente de transmissão térmica (U) igual a 1,65 

W/m2.ºC.  
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Parede simples com isolamento térmico pelo interior  

Constituída (do ENU para o interior) por betão com 0,20 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 2,0 

W/(m.ºC), isolamento térmico - EPS com 0,06 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), gesso 

projectado com 0,014 m de espessura e coeficiente de 

condutibilidade térmica de 0,4 W/(m.ºC). O elemento possui uma 

espessura total de 0,25m e um coeficiente de transmissão 

térmica (U) igual a 0,45 W/m2.ºC. 

 

Pavimento com isolamento térmico pelo interior   

Constituído (do interior para o ENU) por revestimento de piso 

com 0,01 m de espessura e coeficiente de condutibilidade 

térmica de 1,3 W/(m.ºC), betão leve (Poliestireno) com 0,10 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18 

W/(m.ºC), isolamento térmico - XPS com 0,06 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), laje 

aligeirada fluxo ascendente com 0,25 m de espessura e 

resistência térmica de 0,28 (m².ºC)/W, reboco com 0,02 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 1,3 

W/(m.ºC). O elemento possui um coeficiente de transmissão 

térmica (U) igual a 0,36 W/m2.ºC. 

 

Pavimento com isolamento térmico pelo interior 

Constituído (do interior para o ENU) por revestimento de piso 

com 0,01 m de espessura e coeficiente de condutibilidade 

térmica de 1,3 W/(m.ºC), betão leve (Poliestireno) com 0,10 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18 

W/(m.ºC), isolamento térmico - XPS com 0,06 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), laje 
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aligeirada fluxo ascendente com 0,25 m de espessura e 

resistência térmica de 0,28 (m².ºC)/W, reboco com 0,02 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 1,3 

W/(m.ºC). O elemento possui um coeficiente de transmissão 

térmica (U) igual a 0,36 W/m2.ºC. 

 

Cobertura horizontal sem isolamento térmico  

Constituído (do interior para o ENU) por revestimento de piso 

com 0,01 m de espessura e coeficiente de condutibilidade 

térmica de 1,3 W/(m.ºC), betão leve (Poliestireno) com 0,10 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,18 

W/(m.ºC), laje aligeirada fluxo ascendente com 0,25 m de 

espessura e resistência térmica de 0,28 (m².ºC)/W, caixa-de-ar 

ascendente superior a 15 mm com 0,10 m de espessura e 

resistência térmica de 0,16 (m².ºC)/W, placa de gesso cartonado 

com 0,013 m de espessura e coeficiente de condutibilidade 

térmica de 0,25 W/(m.ºC). O elemento possui um coeficiente de 

transmissão térmica (U) igual a 0,44 W/m2.ºC.  

 

Porta Interior  

Constituída (do exterior para o interior) por Porta de Madeira por 

defeito com 0,03 m de espessura. O elemento possui um 

coeficiente de transmissão térmica (U) igual a 2,17 W/m2.ºC. 

 

Pontes Térmicas Planas – PTP’S  

Pilares  

Constituída (do exterior para o interior) por reboco com 0,006 m 

de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 1,3 
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W/(m.ºC), isolamento térmico - EPS com 0,08 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), betão 

com 0,25 m de espessura e coeficiente de condutibilidade 

térmica de 2 W/(m.ºC), gesso projectado com 0,014 m de 

espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 0,4 

W/(m.ºC). O elemento possui um coeficiente de transmissão 

térmica (U) igual a 0,4 W/m2.ºC. 

Caixas de Estore  

Constituída (do exterior para o interior) por reboco com 0,006 m 

de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica de 1,3 

W/(m.ºC), isolamento térmico - EPS com 0,08 m de espessura e 

coeficiente de condutibilidade térmica de 0,037 W/(m.ºC), caixa 

de estores c/ isol. térmico com 0,25 m de espessura de 

resistência térmica de 1,081 (m².ºC)/W, gesso projectado com 

0,014 m de espessura e coeficiente de condutibilidade térmica 

de 0,4 W/(m.ºC). O elemento possui um coeficiente de 

transmissão térmica (U) igual a 0,29 W/m2.ºC.  

 

Elementos Interiores da Habitação  

Paredes Divisórias do Interiores da fração  

Parede interior constituída por reboco em ambas as faces com 

com 0.01 m de espessura e alvenaria de tijolo vazado com 0.11 

m de espessura.  

Protecção Solar dos Envidraçados  

Envidraçado Vertical  Exterior   Correr  

Envidraçado vertical da envolvente exterior composto por 

caixilharia metálica com corte térmico de classe 3 de 

permeabilidade ao Ar e com Uf = 3(W/m2ºC). Com vidro Duplo 
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6mm Guardian Sun+ cx ar 16mm + 5mm incolor, ou equivalente 

com Ug = 1,3(W/m2ºC) e com fator solar de 0,42. Com proteção 

solar em persiana opaca de cor clara pelo exterior. 

 

Os coeficientes respeitam a Portaria nº 138-I/2021, de 1 de Julho em 
vigor.  

 
 
Por último esclarece-se que em todos os trabalhos serão 
cumpridas as normas regulamentares de construção. 

 
Santa Maria da Feira, 19 de setembro de 2022 

 
O Técnico – Miguel Bonifácio de Pinho Faria, Arquiteto  

 


