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FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

(Artigo 33.º do Decreto Legislativo Regional n. º29/2019/A, de 27 de Novembro) 
 
 
 

 

2-Técnico Responsável pelo Projeto 

Nome: Marco César da silva Ávila NIF/NIPC:  N.ºBI/CC:   Nº Inscr.  (Opção) 

Morada: Rua Nicolau Sousa Lima nº20  C. Postal: 9500-786 Telefone:  E-mail: m.avila@sapo.pt 

 
 
Instalação: 

Descrição Sumária:  Infraestruturas elétricas em BT de uma ampliação de edifício Proc.º DREn Existente(1) 31-__/__(___/E) 

Ilha:   Concelho:  Ponta Delgada Freguesia:   São Sebastião 

Lugar/Rua:  Praça Gonçalo Velho Coordenadas GPS(2)  37º44’21.42’’N 25º40’5.63’’O 

 

  

Tipo de Instalação 

Potência 
Total 

Prevista 
(KVA): 

Redes Particulares de MT/AT - 

Subestações/Postos de Seccionamento/Postos de Transformação 
de Consumo 

- 

Instalação de utilização em MT/AT - 

Instalações com Produção Própria - 

Redes Particulares de BT - 

Instalação de Utilizações em BT  

 
(1) Indicar o nº de proc.º só no caso de aditamentos, ampliações ou modificações de 

instalações existentes. 

(2) Cordenada GPS Google Earth. 

(3) Indicar apenas as potências previstas para nos casos complicados. 

Anexo I Ficha Identificação do Projeto (F1).xlsm (Vers.1) 

 

 
 
 
  

1- Requerente/Entidade Exploradora       

Nome: Câmara Municipal de Ponta Delgada  NIF/NIPC:   Telefone:  

Morada: Largo do Municipio,São Sebastião Ponta Delgada C. Postal:  E-mail:    

Declaro que a informação apresentada identifica 
corretamente a instalação elétrica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Data e assinatura do técnico responsável) 
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FICHA ELECTROTÉCNICA  
DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR 

(emitido nos termos do disposto no artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 96/2017, de 10 de agosto) 

 
1 – Requerente/Entidade Exploradora 
Nome: Câmara Municipal de Ponta Delgada NIF/NIPC:  

Telefone:  E-Mail:  

Morada: Largo do Municipio, São Sebastião, Ponta Delgada 

C. Postal:  -  

 
2 – Técnico Responsável 

Nome: Marco César da Silva Ávila NIF/NIPC: 512087075 

Telefone: 918768673 E-Mail: m.avila@sapo.pt N.º DGEG:  

 
3 – Localização do imóvel 
Freguesia: São Sebastião Concelho: Ponta Delgada Distrito: Açores 

Entrada (1) principal (Lugar/Rua): E1 Praça Gonçalo Velho Coordenadas GPS  

Outra Entrada (1) do imóvel:   Coordenadas GPS  

 
4 – Caraterização do imóvel 
Descrição do imóvel:  Instalação: Tipo C 

Classificação das instalações (2): Recintos de Espetáculos e Divertimentos 
Públicos ao Ar Livre 

Total Ramais: 1 

 
5 – Instalação Elétrica 

Tipo da 
Instalação (3) 

Entrada 
do 

Imóvel 

Ramal 
N.º 

NIP (4) 
(existente) 

CPE(5) 

(existente) 
Andar Fração Tipo utilização 

individual (6) 
Entrada Total 

Instalado 
(kVA) 

Fator de 
Simulta 
neidade 

Potência a 
Alimentar 

(kVA) 

Tipo C       Recintos de 
Espetáculos e 
Divertimentos 
Públicos ao Ar 

Livre  

    

            

            

            

            

 
 

Tipo de Instalação Potencia Total 
Instalada (kVA) 

  Declaro que a informação apresentada caracteriza a instalação 
elétrica 

    
Tipo A: geradores de segurança e de socorro    1/abril/2021  

     
Tipo B: Instalações Alimentadas em MT/AT/MAT    
      
Tipo C: instalações alimentadas em BT existente   (data e assinatura do técnico responsável) 

FE_v.20190102 

 
(1) Localização (Rua e numeração de porta ou lugar) do(s) ponto(s) de entrega ao imóvel (ramais de alimentação).  

Caso a Instalação de utilização seja alimentada por um ramal próprio, deve mencionar a respetiva localização. 

(2) Conforme Anexo I do Despacho n.º1/2018 da DGEG. 

(3) Conforme art.º do Decreto-Lei n.º 96/2017. Para instalações do tipo “A”, de socorro ou segurança, indicar a “Entrada”, “Ramal” nº”, “NIP” e “CPE” da Instalação de Utilização a que está 

associado. 

(4) NIP – Número de Identificação do Prédio. Caso ainda não esteja atribuído, colocar “-“. 

(5) CPE – Código do Ponto de Entrega ( conforme art.º 229º do RRC). Caso ainda não esteja atribuído, colocar “-“. 

(6) Conforme Anexo II do Despacho n.º 1/2018 da DGEG. 
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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: Câmara Municipal de Ponta Delgada 

Telefone:  E-mail:  NIF:  

 

2 Técnico responsável pelo projeto 

Nome: Marco César da Silva Ávila 

N.º BI/CC: 9596859 

Telefone: 918768673 E-mail: m.avila@sapo.pt NIF: 197734197 

N.º DGEG:  N.º OE: 41 607 N.º OET:  

Morada: Rua Padre José Joaquim Rebelo nº10 – São José - Ponta Delgada 

C. Postal: 9500 – 782 Ponta Delgada 

 

3 Identificação do imóvel 

Lugar/Rua: Praça Gonçalo Velho 

Freguesia: São Sebastião 

Concelho: Ponta Delgada Distrito: Açores 

Tipo de estabelecimento: Tipo C, Recintos de Espetáculos e Divertimentos Públicos ao Ar Livre 

 

4 Identificação da instalação elétrica 

NIP:  Instalação nova x 

CPE(s):  Instalação existente  

 

 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. 

 1/abril/2021 

 

 

 
(Data e assinatura do técnico responsável pelo projeto) 
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MEMORIA DESCRITIVA 

 
1. Objetivos 

 

Este projeto destina-se a definir as condições técnicas e regulamentares para o estabelecimento das 

infraestruturas Elétricas da requalificação  da  Praça Gonçalo Velho e zona envolvente, situada na freguesia 

São Sebastião concelho Ponta Delgada, cujas plantas se apresentam em anexo. 

Nesta intervenção está previsto a remoção das colunas de iluminação existentes,  substituição das lanternas 

existentes na zona das arcadas e também se optou por substituir os aparelhos instalados na zona das Portas 

da Cidade. 

Foi previsto a execução das redes de tubagens e cabos necessárias à execução da rede de Iluminação e rede 

de terras. Também se previu a colocação de tubagem para a alimentação da rede elétrica e de 

telecomunicações do futuro Quiosque. No poço junto às Portas da Cidade optou-se por substituir um dos 

quadros elétricos existentes por um novo que comporte as necessidades desta requalificação. 

Toda a Instalação elétrica existente na Praça será para desmontar e deverá ser entregue ao Dono da Obra. 

A   alimentação à Praça será a existente.  

 

2. Estrutura do Projeto  

 

O presente projeto é constituído pelas seguintes partes: 

- Ficha de Identificação 

- Ficha Eletrotécnica 

- Termo de Responsabilidade 

- Memória Descritiva e Justificativa 

- Condições Técnicas Especiais 

- Medições  

- Peças Desenhadas 

 

3. Considerações 

 

A alimentação de energia elétrica ao parque/jardim será efetuada em Baixa Tensão (BT) à tensão de 400/242V, 

a partir da rede pública existente.  

mailto:info@rbacklar.com
http://www.backlar.com/


                                                                                                                  
Atelier Backlar Telef. (+351) 91 605 2770 
Email info@rbacklar.com 
www.backlar.com 

 

 

 

19_Proj_2021 Página 7 de 15 

 

As infraestruturas a construir serão do tipo enterrado constituída por tubos do tipo “Eurolec” na cor vermelha 

ou ERM, envoltos em terra cirandada ou areia fina e caixas de passagem localizadas de acordo com as peças 

desenhadas, de modo a permitir uma fácil mudança de direção e um fácil enfiamento dos cabos. 

As diversas câmaras a executar deverão possuir fundo roto, em brita nº3 com uma altura mínima de 15cm de 

modo a permitir um fácil escoamento da água. 

A rede projetada será constituída por cabos de energia do tipo FXV ou XV, enfiados em tubo do tipo eurolec 

ou tipo ERM com as secções indicadas nas Peças Desenhadas. 

 

4. CONCEPÇÃO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉCTRICA 

 

4.1. Ramal BT 

Não se prevê alterações na potência contratada, assim o Ramal BT será o existente, instalado na camara técnica 

existente junto às Portas da Cidade. 

4.2. Quadro Elétrico: 

Está previsto a instalação de um novo quadro elétrico em substituição de um existente na Camara Técnica de 

forma a que este possa “receber” os novos circuitos a instalar.   

O quadro a instalar será do tipo capsulado fechado, em poliéster reforçado a fibra de vidro Classe II IP 55 – IK10 

equipado com interruptor 125A, conforme esquema unifilar presente nas Peças Desenhadas.  

A nomenclatura adotada para os diversos quadros elétricos foi a que se passa a descrever: 

Q.P. – Quadro Parcial 

4.3. Terra De Proteção   

Será executado um reforço da rede de terra atual, em forma de pé de galo, constituído por 4 elétrodos tipo vareta 

interligados por cabo V de 25mm2. Na zona do quiosque também deverá ser executada uma terra tipo pé de 

galo. 

As ligações serão feitas por aperto mecânico de no mínimo 2 ligadores por ligação, e evitar as ligações entre os 

metais de natureza diferente. 

O valor da terra de proteção recomendado deverá ser inferior a 20Ω. 

 

5. PROTECÇÃO DOS CIRCUITOS, EQUIPAMENTOS E PESSOAS 

 

Tanto o isolamento dos condutores como as proteções mecânicas da aparelhagem, protegerão as pessoas de 

contactos diretos. 

Junto a cada Ponto de Luz da rede de Iluminação Pública será instalado um electrodo de terra, ligado à 

estrutura metálica através de cabo XV 1G25. 

mailto:info@rbacklar.com
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O condutor de neutro será ligado à estrutura metálica da coluna, salvo indicação contrária por parte do 

distribuidor. 

Os restantes circuitos elétricos serão protegidos por Disjuntores, com intensidade nominal adequada a cada 

secção e por aparelhos diferenciais de média sensibilidade associado ao  sistema TT protegerão igualmente 

as pessoas contra contactos diretos e indiretos. Este sistema é tanto melhor quanto melhor for a rede de terra. 

A proteção será conseguida à custa de aparelhos sensíveis à corrente diferencial-residual, sendo a sua 

sensibilidade de 300 mA, conforme indicado nos desenhos. 

As proteções diferenciais a instalar deverão ser do tipo AC.  

 

6. Iluminação  

 

Na escolha dos materiais a utilizar para a Iluminação da Praça teve-se em conta materiais e equipamentos de 

iluminação adequados ao fim a que se destinam, nomeadamente altura das colunas, o tipo de luminárias e 

potência das mesmas.  

Salienta-se que os aparelhos de iluminação foram escolhidos tendo-se em consideração o fim a que se 

destinam, quem se destacam os seguintes: 

➢ Iluminação Pública – constituída essencialmente por pontos de luz Valentino em colunas metálicas 

com 4m de altura útil. 

➢ Iluminação decorativa composta por: 

o Iluminação das copas das arvores através de projetores instalados nas caldeiras; 

o Iluminação da estatua do Gonçalo Velho; 

o Iluminação das faces dos bancos de pedra; 

o Substituição das lanternas existentes sobre as arcadas; 

o Substituição dos projetores de pavimento instalados a iluminar as Portas da Cidade,  

Os circuitos da Iluminação pública deverão ser interligados à rede existente pelo que o empreiteiro da 

especialidade deverá contactar a EDA de forma a coordenarem esses trabalhos e a reconfirmarem o ponto de 

ligação. 

Salienta-se que antes da encomenda final e instalação dos projetores para iluminação da Estátua do Gonçalo 

Velho, o empreiteiro deverá providenciar junto do fornecedor dos projetores a cedência de duas unidades para 

que se possam efetuar testes noturnos com os mesmos. Importa referir que o material proposto poderá ter um 

tempo de entrega elevado pelo que o empreiteiro deverá ter especial atenção às encomendas desses 

aparelhos.  
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Os comandos da Iluminação serão de acordo com a finalidade da própria iluminação, assim a Iluminação 

pública será interligada à rede existente e a iluminação decorativa será automático comandada através de 

relógio astronómico a instalar no novo quadro elétrico,  garantindo-se deste modo a autonomia completa do 

sistema. 

 

7. Normas  

 

Na execução da rede de tubagens destinadas à alimentação de Energia Elétrica, serão respeitados os 

regulamentos portugueses em vigor. 

Em todo o omisso neste projeto serão seguidas as determinações previstas no Regulamento de Redes de 

Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão, RTIEBT e toda a demais legislação aplicável. 

 

Ponta Delgada, 1 de abril de 2021 

O Técnico Responsável pelo Projeto 
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CONDIÇÕES TÉCNICAS ESPECIAIS 

 
 

1. Valas 

 
As valas, nos passeios deverão ser executadas com uma profundidade mínima de 0.8m podendo, no entanto 

no presente caso e por se tratar de uma intervenção no interior de um jardim, a profundidade poderá ser 

reduzida para 0.6m, sem prejuízo da conveniente proteção da canalização. 

Os tubos a instalar nas valas deverão ser envoltos em areia ou em terra fina de modo a evitar a danificação 

dos mesmos. 

Nas Peças Desenhadas apresentamos o corte da vala tipo prevista neste projeto.  

As valas deverão possuir uma rede e fita de sinalização colocada a cerca de 20 cm dos tubos, de forma a 

alertar a existência dos mesmos em posteriores manutenções. 

A localização da rede e da fita de sinalização pode ser vista no pormenor da vala tipo. 

 

2. Tubos 

 

Os tubos a utilizar na rede de infraestruturas de elétricas serão do tipo Eurolec na cor vermelha ou tubo do tipo 

ERM, com os diâmetros de acordo com o indicado nas Peças Desenhadas. 

A tubagem para as infraestruturas elétricas deverá ser estabelecida em vala própria.  

Nos cruzamentos e vizinhanças de cabos de baixa tensão com cabos de telecomunicações subterrâneos 

observar-se-á o seguinte: 

Nos cruzamentos a distância mínima deverá ser de 0,2m; 

Nas vizinhanças, se for inferior a 0,4m a distância horizontal entre eles, deverão os cabos de baixa tensão ficar 

separados dos de telecomunicação por tubos, condutas ou divisórias, robustos e constituídos, por materiais 

incombustíveis e de fusão difícil. Art 119º (R.S.R.D.E.E.B.T.) 

Nota: O empreiteiro deverá ter em atenção o Comentário ao Artigo 119º do R.S.R.D.E.E.B.T.. 

Toda a tubagem a instalar será provida de guias para facilitar posteriormente o enfiamento dos cabos.  

Após enfiamento dos cabos, toda a tubagem deverá ser devidamente tamponada de modo a evitar a 

entrada de detritos para o interior dos mesmos. 
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3. Caixas de Passagem 

 

Foram previstas caixas de passagem localizadas de acordo com as Peças Desenhadas.   

As paredes das caixas de passagem podem ser feitas em blocos de betão maciço desde que garantam, a 

estanquicidade, forma e dimensões interiores das câmaras de acordo com as dimensões indicadas. 

As tampas das caixas deverão ser em ferro fundido rebaixadas de acordo com a norma EN/NP124, classe 

B125, quando instaladas nas zonas pedonais. 

No fundo das caixas deverá ser colocada uma camada de brita grada para facilitar o escoamento de águas.  

As caixas de derivação a utilizar serão em material plástico e preparadas para receberem boquilhas e bucins. 

As caixas a utilizar não deverão ter qualidade inferior às da J.S.L. ref 225-AM/M0 IP 65 e IK 09. 

As ligações no interior das caixas de derivação e de aparelhagem funda serão efetuadas através de ligadores 

do tipo Paguro da Steab, com as características adequadas à secção e ao número de condutores previstos 

Em cada caixa não será permitido deixar aberturas para além das ocupadas pelos tubos/cabos. 

As cofretes deverão ser em material isolante, auto-extinguivel, com classe de proteção mínima IP44. Equipada 

com seccionador fusível, do tamanho 10x38mm 6A, da Claved 

 

4. Iluminação  

 

Os Aparelhos de iluminação foram escolhidos tendo em consideração as pretensões do Dono da Obra, pelo 

Arquiteto responsável pela intervenção. Qualquer alteração de material deverá ser posta à sua aprovação. 

As luminárias serão fornecidas completas, incluindo drivers, ligadores e todos os acessórios necessários ao 

seu bom funcionamento. 

A1 – Projetor Tesis Directional Luminaire da Erco – IP 68, para montagem encastrada no pavimento, com aro 

em aço inoxidável vidro de proteção transparente com 15mm de espessura, classe II, com conjunto de Ledds 

de 18W 189 lm IRC 92 3000K, incluindo caixa de encastramento  ou equivalente. 

A2 – Projetor Terra Midi Led/16L-350mA/WW6326SY+Kit para encastrar no pavimento IP 68, classe II 3000ºK, 

da Schréder, ou equivalente  

FL1 – Perfil em Led IP67 e IK10 classe II de isolamento, com uma temperatura de cor de 3000K, resistente a 

UVs, alimentação 24V tipo Atlantis side 4W/N3-825, 366Lm/m e 76Lm/W da Holectron ou equivalente. 

FL1-a – Idêntico equipamento FL1 
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FL2 – Perfil em Led IP67 classe II de isolamento, para montagem saliente em perfil, com uma temperatura de 

cor de 3000K, 24V 525lm/m, com difusor fosco, incluindo perfil, driver e todos os acessórios ao bom 

funcionamento do sistema, tipo Perfil Led Aqualuc Mini Standard Frosted da Barthelme, ou equivalente 

P1 - Ponto de Luz Valentino Led, Fuste CHATSWORTH em aço e ferro fundido de 4m com flange (200M18) e 

chumbadouros, Lanterna IP 66 e IK 08, para montagem no topo de poste, corpo em chapa de aço com pintura 

para aplicação junto à orla marítima, difusor em policarbonato estruturado, fotometria 5119SYM temperatura 

da cor 3000ºK, equipado com driver para 48Leds a 700mA da Schréder, ou equivalente. 

P2 - Ponto de Luz Valentino Led, Fuste CHATSWORTH em aço e ferro fundido de 4m com flange (200M18) e 

chumbadouros, Lanterna IP 66 e IK 08, para montagem no topo de poste, corpo em chapa de aço com pintura 

para aplicação junto à orla marítima, difusor em policarbonato estruturado, fotometria 5119AS temperatura da 

cor 3000ºK, equipado com driver para 48Leds a 700mA da Schréder, ou equivalente. 

P3 - Ponto de Luz Valentino Led, Lanterna IP 66 e IK 08, para montagem nas Arcadas em suspensão, corpo 

em chapa de aço com pintura para aplicação junto à orla marítima, difusor em policarbonato estruturado, 

fotometria 5117AS temperatura da cor 3000ºK, equipado com driver para 48Leds a 700mA da Schréder, ou 

equivalente. 

Os pontos de Luz P1, P2 e P3 deverão ser fornecidos pintados no RAL 9016. 

Nota: Todas as ligações/derivações  efetuadas deverão ser através de ligadores IP 68 tipo Paguro da STEAB 

ou equivalente, de forma a serem evitados defeitos provocados pela entrada de água e humidade nos 

ligadores. Estes ligadores deverão ser colocados no interior de caixas estanques. 

Todos os acessórios metálicos, parafusos, porcas, anilhas deverão ser em aço inoxidável. 

As colunas de iluminação IP deverão ser ligadas à Terra. 

Os maciços de fixação das colunas serão em betão, de acordo com as especificações do fabricante. Os pernos 

de fixação da flange serão em aço inoxidável. As flanges serão fixas a cada perno pela aplicação de duas 

porcas do mesmo material do perno, sendo o conjunto coberto por capacete em PVC adequado. 

 

5. Quadro 

 

O quadro elétrico deverá ser em poliéster reforçado a fibra de vidro, IP 55 IK10, classe II para montagem.  

A dimensão do quadro, bem como a disposição da aparelhagem no mesmo, deverá ser previamente estudada 

e submetida a aprovação da equipa de fiscalização, sem o que nunca poderão ser aceites.  

Sempre que possível o quadro elétrico será projetado para garantir uma visão clara da separação nos 3 

volumes apresentados de seguida: 
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• Um volume dedicado à instalação da aparelhagem, 

• Um volume dedicado à montagem dos barramentos, 

• E um volume dedicado às ligações e à inserção dos cabos de alimentação. 

O objetivo desta arquitetura de quadro de subdistribuição é fazer uma partição do quadro em diferentes zonas 

de acordo com diferentes utilizadores: 

• No volume dedicado à aparelhagem => fabricante do quadro e operador, 

• No volume dedicado aos barramentos => fabricante do quadro, 

• E no volume dedicado a ligações e a inserção de cabos de alimentação => instalador e manutenção 

pelo operador. 

 Aparelhagem a montar nos quadros: 

➢ - Interruptores de corte em carga,  

➢ - Contatores e interruptores com bobine,  

➢ - Disjuntores e disjuntores com bobine  

➢ - Int. S.C.  

A dimensão do quadro, bem como a disposição da aparelhagem no mesmo, deverá ser previamente estudada 

e submetida a aprovação da equipa de fiscalização, sem o que nunca poderão ser aceites. 

O poder de corte da aparelhagem deverá ser de 6kA segundo a EN 60898.  

Os contactores deverão ser dotados de comando manual.  

Todos os quadros deverão ser devidamente identificados e deverão ainda ficar assinalados em todos os 

quadros, por meio de chapas escritas, os destinos dos interruptores e disjuntores, ali localizados. 

Em todos os quadros, deverão ser colocadas barras de bornes próprias. Os bornes deverão estar identificados 

com o equipamento e com o tipo de contacto ao qual estão ligados dentro e/ou fora do quadro elétrico.  

Os equipamentos a instalar no interior dos quadros deverão ser das Marca Schneider ou equivalente.  Na porta 

do quadro deverá ser colocado um sinal triangular tipo “Perigo de Morte”, no interior da porta deverá ser 

colocado o esquema elétrico para uma fácil identificação dos circuitos. 

 

Os Quadros elétricos deverão ter espaço de reserva não equipada equivalente a 30% do espaço total. 

 

6. Omissões 
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Em todo o omisso neste projeto serão seguidas as determinações, normas e procedimentos da Empresa 

Distribuidora e toda a demais legislações aplicáveis. 

 

Ponta Delgada, 1 de abril de 2021 

O Técnico Responsável pelo Projeto 
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PEÇAS DESENHADAS 

 

Desenho Formato Escala Conteúdo 

 
   

PD_4.01 A1 1:100 Infraestruturas Elétricas Iluminação Existente a Substituir 

PD_4.02 A1 1:100 Infraestruturas Elétricas Iluminação Pública 

PD_4.03 A1 1:100 Infraestruturas Elétricas Iluminação Decorativa 

PD_4.04 A1 1:100 Infraestruturas Elétricas Alimentação ao Quiosque 

PD_4.05 A3 s/e Infraestruturas Elétricas Caixa e Vala Tipo 

PD_4.06 A3 s/e Infraestruturas Elétricas Pormenores 

PD_4.07 A3 s/e Infraestruturas Elétricas Esquema do Quadro Elétrico 
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