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I.

Sistematização FSys-ManWinWin

A metodologia de organização de infra-estruturas em sistemas FSys-ManWinWin, desenvolvida
pela Navaltik Management, está disponível no site www.manwinwin.com onde pode ser
livremente consultada e impressa.
FSys abrevia a expressão Facilities Systematization, entendida como a forma de organizar os bens
que constituem qualquer infra-estrutura física em sistemas numa ótica funcional.
O FSys é tipicamente utilizado com o programa de gestão da manutenção ManWinWin, mas pode
ser utilizado com qualquer outra aplicação informática ou, mesmo, apenas para organizar a
informação sobre os ativos.
A sistematização consta do agrupamento de três dígitos, por exemplo:



124 - Sistemas fixos de combate a incêndio com água
327 – Sistemas de produção e distribuição de água quente sanitária

Ainda que isso não seja uma obrigação, parece-nos ser uma vantagem para trocas de informação
entre utilizadores que a raiz sistemática – 124; 327; etc. – não seja alterada. Se se alterar, tem que
se alterar em conformidade a especificação do alcance do sistema (o que se inclui e o que se
exclui), tal como se faz na parte III.
O primeiro dígito designa-se grande grupo – 1 Geral e infra-estruturas; 3 AVAC; etc.
O agrupamento dos dois primeiros designa-se sub-grupo ou fileira – 12 Sistemas segurança e
incêndio; 32 Produção e distribuição água quente; etc.
Os sistemas desta norma (3 primeiros digitos) podem, e, na maioria dos casos concretos são-no,
desenvolvidos em sistemas de segundo nível, assim:









124.001 – Tanque de incêndio nº 1
124.002 – Tanque de incêndio nº 2
124.003 – Central bombagem incêndio
124.004 – Sistema de sprinklers edifício
124.005 – Sistema de carreteis
…
327.001 – Sistema AQS quartos
327.002 – Sistema AQS balneários

Os sistemas de segundo nível (3 últimos dígitos) são para ser desenvolvidos e denominados a
gosto do utilizador. Numa organização podem coexistir sistemas de 1º e de 2º nível.
Uma síntese da norma metodológica está apresentada numa folha Excel, designada
FSys_VistaAerea, também obtenível no site www.manwinwin.com.
Na parte II apresenta-se a norma FSys exemplificada com exemplos avulsos, sem coerência numa
organização específica, apenas para dar uma sugestão rápida do alcance de cada sistema.
Na parte III apresenta-se a norma completa com as especificações do alcance de cada sistema.
Serão utilíssimos os comentários, precisões e sugestões de desenvolvimento a esta norma. Por
favor, dirigi-los para scabral@navaltik.com.

II.

Sistematização FSys-ManWinWin exemplificada

Nota importante: dão-se exemplos avulsos de sistemas de 2º nível sem coerência numa qualquer
infra-estrutura específica, exclusivamente para dar uma sugestão rápida do alcance de cada
sistema.
As dúvidas devem ser esclarecidas directamente no site ou através da especificação detalhada na
parte III.
O grande grupo X – Vazio, incluído no anexo I, destina-se ao utilizador, para expandir a seu gosto o
sistema para utilizações específicas de industria ou prestação de serviços não incluídos nos quatro
grandes grupos básicos. Deverá respeitar a filosofia básica.
Sugestão: um utilizador obteve bons resultados utilizando assim a documentação:
1. Imprimir a Vista Aérea do FSys em Excel obtida do site
2. Pintar os quadrados relevantes para o seu caso específico consultando, passo a passo, a
FSys-ManWinWin exemplificada, e esclarecendo as dúvidas no FSys do site (onde é
possível, por exemplo, perguntar onde coordenar: viaturas; buggies de golf; caldeiras;
aparelhos de ar condicionado; portões; extintores; caldeira de aquecimento; etc.
3. Com o quadro pintado, marcar sucessivamente no FSys do site os ramos aplicáveis. Obter,
então, um relatório impresso dos sistemas relevantes e, com Copy & Paste, transcrevê-lo
para um documento Word.
4. Depois de fazer uns arranjos nas formatações, desenvolver os sistemas de 2º nível em
Word aplicáveis ao caso, aprofundar ou ajustar, conforme necessário, as especificações do
alcance de cada sistema.
5. No final fica com um documento em Word bem organizado com a sistematização
funcional perfeitamente clarificada.
Parece-nos um método simples e muito eficaz.

1 - GERAL E INFRAESTRUTURAS

124.001 - Tanque incêndio nº 1
124.002 - Central de bombagem

10 - Identificação e elementos gerais

124.003 - Sistema sprinklers pavilhão central

100 - ID EDIFÍCIO / COMPLEXO

124.004 - RIA carreteis

100.001 - Campus geral
100.002 - Edifício sede

125 - OUTROS SIST. FIXOS
125.001 - Sistema CO2 nº 1 (casa das caldeiras)

100.003 - Pavilhão da Mecânica

125.002 - Sistema CO2 nº 2 (designar)

101 - ID FRAÇÕES INDIVIDUAIS INDEP.
102 - CONSTRUÇÕES ACESSÓRIAS

125.003 - Sistema espuma casa do gerador

102.001 - Portaria Norte
102.002 - Portaria Sul
102.003 - Armazém gases médicos

103 - ELEMENTOS CONSTRUÇÃO CIVIL
103.001 - Suporte terras parque automóveis
103.002 - Molhe Leste piscina
103.003 - Viaduto jardim

104 - CONTADORES ENERGIA E FLUIDOS
105 - CONTADORES OPERACIONAIS
109 - SIST. GESTÃO TEC. CENTRALIZADA
109.001 - GTC - gestão técnica centralizada
109.002 - Controlo centraliz. AVAC e
sombreamento

126 - PORTAS E BARRERAS CORTA FOGO
126.001 - Central controlo portas corta fogo
126.002 - Portas corta fogo zona A
126.003 - Portas corta fogo zona B

127 - VIGILÂNCIA E INTRUSÃO
127.001 - Central de vigilância e intrusão
127.002 - Rede de câmaras videovigilância
127.003 - Sistema deteção de presença

128 - ANTI-POLUIÇÃO
128.001 - Sistema contenção tanque gasóleo nº
1

129 - EQ. PORTÁTIL SEGURANÇA
129.001 - Equipamento bombeiro

109.003 - Segurança integrada

129.002 - Aparelhos respiratórios pavilhão
central

11 - Documentação

129.003 - Equipamento 1ºs socorros

111 - DESENHOS
112 - CERTIFICADOS

13 - Apetrechamento construção

112.001 - Edifício geral
112.002 - Loja A
112.003 - Apto. r/c A

131 - PORTAS EXTERIORES / ACESSO
131.001 - Porta pincipal (rotativa mecânica)
131.002 - Portas públicas
131.003 - Portas de serviço

113 - SEGUROS
114 - FORMAÇÃO E SIMULACROS

132 - PORTAS INTERIORES

12 - Sistemas segurança e incêndio

132.002 - Portas interiores mecânicas

120 - SEGURANÇA GERAL E SINALÉTICA
121 - SADI - SIST.AUT.DETE INCÊNDIO
122 - SADG - SIST. AUT. DETEC. GÁS
123 - EXTINTORES
124 - SIST. FIXOS INCEN. C/ ÁGUA

133 - JANELAS E CAIXILHARIAS

132.001 - Portas comuns – edifício geral

133.001 - Janelas comuns – edifício geral
133.002 - Janelas grandes dimensões

134 - SISTEMAS ENSOMBRAMENTO
134.001 - Paineis de ensombramento fachada

135 - PROTEÇÕES, GRADES BALAUSTRADAS
135.001 - Balaustrada terraço piso 12
135.002 - Balaustradas varandas

136 - ELEVADORES

147.001 - Iluminação jardim

136.001 - Elevador A 1

147.002 - Placa luminosa HOTEL SANTIAGO

136.002 - Elevador A 2

147.003 - Iluminação corte ténis nº 1

136.003 - Elevador A 3

148 - DISTRIB. EMERGÊNCIA E UPS

137 - ESCADAS E PASSADEIRAS ROLANTES

148.001 - Grupo UPS nº 1 Salas piso 1

137.001 - Escada rolante nº 1S (piso 0 - 1 Subir)

148.002 - Grupo UPS nº 2 Salas piso 2

137.002 - Escada rolante nº 1D (piso 0 - 1
Descer)

148.003 - Grupo UPS nº 3 Lab. química

137.003 - Escada rolante nº 2S (piso 0 - 1 Subir)

139 - ESPECIAIS, COBERTURAS MOV ETC.

15 - Comunicações e TI
151 - REDE COMUNICAÇÕES

139.001 - Cobertura átrio jardim interior

151.001 - Rede telefónica

139.002 - Passadiço ala S – piscina

151.002 - Telemóveis e similares

139.003 - Toldo cafetaria

151.003 - Sistema VHF radio portátil

14 - Eletricidade
141 - PT E QUADROS MÉDIA TENSÃO
141.001 - PT 1
141.002 - PT 2

142 - QUADROS GERAIS
142.001 - QGBT edifício
142.002 - Quadros gerais de frações individuais
142.003 - Quadors gerais lojas e espaços
individuais

143 - DIST. ELÉTRICA E QUADROS DIST.

152 - REDE INFORMÁTICA
152.001 - Rede fibra ótica
152.002 - Rede coaxial

153 - REDES SOM E VIDEO
153.001 - Rede de musica ambiente
153.002 - Sistema TV quartos

16 - Águas
161 - REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA
161.001 - Rede de distribuição de água fria
161.002 - Sistema filtragem 1

143.001 - Quadros piso e distribuição edifício
geral

161.003 - Sistema tratamento água de consumo

143.002 - Loja A – distribuição elétrica

162.001 - Dessalinização 1

162 - PROD. CAPTA. E ARMAZ. ÁGUA

143.003 - Apto. r/c A – distribuição elétrica

162.002 - Dessalinização 2

144 - GERAÇÃO EMERGÊNCIA E CO-GERA.

162.003 - Sistema osmose inversa 1

144.001 - Grupo gerador de emergência nº 1
144.002 - Grupo gerador de emergência nº 2

145 - EN. FOTOVOLTAICA E ALTERNAT.
145.001 - Grupo painéis fotovoltaicos nº 1 (S)
145.002 - Grupo paineis fotovoltaicos nº 2 (E)

146 - ILUMINAÇÃO INTERIOR
146.001 - Iluminação zonas circulação piso 0
146.002 - Iluminação sala 0.01 piso 0
146.003 - Placards piso 0

147 - ILUMINAÇÃO EXTERIOR

163 - DESCARGA SANITÁRIA
163.001 - Rede águas cinzentas ala N
163.002 - Rede águas negras ala N
163.003 - Rede águas oleosas ala N

164 - DRENAGEM PLUVIAL
164.001 - Drenagem edifício ala N
164.002 - Drenagem edifício ala S
164.003 - Drenagem parque de automóveis

165 - ETAR
165.001 - ETAR nº 1 – geral
165.002 - ETAR Nº 1 – decantação primária
165.003 - ETAR Nº 1 – desenvolver

17 - Outros sistemas auxiliares

192.001 - Escadaria e rampa entrada principal

171 - SISTEMAS DE GÁS

192.002 - Cais exterior de mercadorias

171.001 - Sistema de gás natural

193 - LOGRADOURO E ESPAÇOS VERDES

171.002 - Sistema de gás propano

193.001 - Jardim das Palmeiras

172 - COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS

193.002 - Sistema de rega Palmeiras

172.001 - Sistema de gasóleo

193.003 - Arruamentos e passeios

172.002 - Sistema de fuelóleo

194 - PARQUE. AUTOMÓVEL EXTERIOR

173 - AR COMPRIMIDO

194.001 - Parque público

173.001 - Sistema de ar de serviços gerais
(oficina)

194.002 - Parque das viaturas de serviço

174 - SISTEMAS VAPOR

195.001 - Mobiliário urbano Jardim Botânico

174.001 - Caldeira de vapor nº 1
174.002 - Caldeira de vapor nº 2
174.003 - Sistema tratament de água caldeiras.

195 - MOBILIÁRIO URBANO
195.002 - Fonte luminosa

196 - ARRUAM. E CIRCULA. EXTERIORES
196.001 - Arruamentos acesso parque ala A

175 - SISTEMAS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS

196.002 - Arruamentos acesso parque ala B

18 - Desporto e lazer

197 - TERRAPLENOS E CAIS ACOSTÁVEIS
199 - OUTROS SISTEMAS AR LIVRE

181 - GOLF
181.001 - Pitch geral
181.002 - Greens

2 - ÁREAS E DIVISÕES INTERIORES

181.003 - Sistema de rega automática

20 - Áreas circulação

182 - TÉNIS

201 - ÁTRIOS
202 - ESCADAS INTERIORES
203 - CORREDORES E VIAS DE ACESSO

182.001 - Campo nº 1 (court central)
182.002 - Campos 2 e 3
182.003 - Campo nº 4

183 - FUTEBOL

203.001 - Corredores piso 0
203.002 - Corredores piso 1

183.001 - Campo principal

203.003 - Corredores piso 2

183.002 - Campos de treinos nº 1

204 - INST. SANITÁRIAS PÚBLICAS

184 - OUTROS DESPORTOS EXTERIOR

204.001 - Instalações sanitárias piso 0

184.001 - Campo nº 1

204.002 - Instalações sanitárias piso 1

184.002 - Campo nº 2

204.003 - Instalações sanitárias piso -2 parking

185 - PISCINAS

205 - SINAL. E PLACAS IDENTIFICA.

185.001 - Piscina (tanque) e adjacentes

205.001 - Sinalização transito

185.002 - Sistemas de bombagem e circulação

205.002 - Toponímia

185.003 - Filtragem e tratamento de água

208 - PARQUEAMENTO INTERIOR

19 - Ar livre
191 - VARANDAS E TERRAÇOS
191.001 - Terraço piso 12
191.002 - Esplanada sala de estar piso 0

192 - ACESSOS E ESCADAS EXTERIORES

208.001 - Parque piso -1
208.002 - Parque piso -2
208.003 - Parque piso - 3

209 - CAIS CARGA E DESCARGA INTERIOR

209.001 - Cais mercadorias ala A piso -2

222.001 - Anfiteatro nº 1 Engenharia Mecânica

209.002 - Cais mercadorias ala B piso -2

222.002 - Anfiteatro nº 2 Engenharia Civil

209.003 - Cais dos autocarros piso -1

222.004 - Anfiteatro nº 3 Engenharia Minas

21 - Divisões pessoas

223 - SALAS ESPETÁCULO E MULTIUSOS

210 - DIVISÕES FRAC. INDIV. INDEPEND
210.001 - Loja A

223.001 - CCB – Grande Auditório – Sala
espetáculo

210.002 - Loja B

223.002 - CCB – Grande Auditório – Palco e
bastid.

210.003 - Apto. r/c A

223.003 - CCB – Grande auditório – Salas apoio

211 - LOJAS E ESPAÇOS COMERCIAIS

224 - PISCINAS INTERIORES

211.001 - Centro comercial X & Y piso 0

224.001 - Piscina olímpica

211.002 - Centro comercial X & Y piso 1

224.002 - Piscina de saltos

211.003 - Loja 001 piso 0 – ABC Moda

224.003 - Piscina dos pequeninos

212 - QUARTOS

23 - Restauração e diversão

212.001 - Quartos piso 0
212.002 - Quartos piso 1
212.003 - Quartos ala norte piso 1

213 - ESCRITÓRIOS E GABINETES
213.001 - Escritórios piso 0
213.002 - Escritórios piso 1
213.003 - Escritórios piso 2

214 - SUITES E SIMILARES
214.001 - Suite A piso 1
214.002 - Suite B piso 1
214.003 - Suite C piso 1

215 - GRANDES ESPAÇOS ESCRITÓRIO
215.001 - Banco X – Administração
215.002 - Banco X – Divisão crédito pessoal
215.003 - Banco X – Divisão rel. públicas e
imagem

216 - DIVISÕES ESTAR E PERMANÊNCIA

231 - RESTAURANTES, BARES E CAFÉS
231.001 - Restaurante Lys
231.002 - Restaurante Mar à Vista
231.003 - Bar Irish Song

232 - DISCOTECAS
232.001 - Guys & dolls

24 - Instalações médicas
241 - SALAS MÉDICAS
241.001 - Urgência 1
241.003 - Sala tratamentos
241.004 - Cardiologia

242 - IMAGIOLOGIA
242.001 - Raios X piso 0
242.002 - Imagiologia I
242.003 - Imagiologia II

243 - BLOCOS OPERATÓRIOS

216.001 - Sala de estar Navegantes

243.001 - Bloco cirurgia geral I

216.002 - Sala Neptuno

243.002 - Bloco cirurgia geral II

216.003 - Sala Leitura Vitorino Nemésio

243.003 - Bloco oftalmologia

22 - Salas coletivas

249 - SALAS MÉDICAS ESPECIAIS

221 - SALAS CONFERÊNCIA
221.001 - Sala 0.01
221.002 - Sala 0.02

249.001 - Serviços médicos intensivos
249.002 - Reanimação I
249.003 - Berçario

221.003 - Sala 0.03

25 - Instalações balneares

222 - ANFITEATROS

251 - BALNEÁRIOS

251.001 - Balneário ténis - Senhoras

292.001 - Cantina do pessoal

251.002 - Balneário ténis - Homens

292.002 - Vestiários do pessoal

251.003 - Vestiário fitness Senhoras

292.003 - Posto médico

252 - SALAS HEALTH

293 - OFICINAS

252.001 - Massagem

293.001 - Oficina manutenção geral

252.002 - Sauna I

293.002 - Oficina eletricidade

252.004 - Banho Turco

293.003 - Manutenção jardins

253 - GINÁSIOS E FITNESS

294 - ÁREAS TÉCNICAS

253.001 - Ginásio 1

294.001 - Casa das máquinas ala N

253.003 - Sala de dança

294.002 - Casa das máquinas ala S

253.005 - Sala de musculação

294.003 - Sala do transformador

26 - Cozinhas e outros serviços

295 - ARMAZÉNS

261 - COZINHAS

295.001 - Armazém de secos

261.001 - Cozinha nº 1 Hotel Júpiter

295.002 - Armazenamento frigorífico nº 1

261.002 - Cozinha nº 2 Hotel Júpiter

295.003 - Armazenamento geral nº 1

261.003 - Cozinha da cantina do pessoal

3 - AVAC - AQUEC. VENT. E AR COND.

262 - LAVANDARIA
262.001 - Lavandaria nº 1

30 - Produção e distribuição água fria

262.002 - Lavandaria nº 2

300 - SISTEMAS CHILLER

263 - LABORATÓRIO

300.001 - Sist. chiller no. 1 (Ala Norte)

263.001 - Laboratório análises clínicas I (Pavilh.
A)

300.002 - Sist. chiller no. 2 (Ala Norte)

263.002 - Laboratório análises clínicas I (Pavilh.
B).

301 - SISTEMAS AUXILIARES CHILLERS

263.003 - Laboratório ensaios mecânicos

27 - Gares e terminais transporte
271 - ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS
271.001 - Cais Barlavento – plataformas 1 - 11
271.002 - Cais Sotavento – plataformas 12 - 22
271.003 - Cais internacional – plataformas 23 e
24

272 - ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS
273 - TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS
274 - ESTAÇÕES MARITIMAS / FLUVIAIS

300.003 - Sist. chiller no. 3 (Piscina)
301.001 - Sist. arrefecimento chiller no. 1
301.002 - Sist. arrefecimento chiller no. 2
301.003 - Sist. arrefecimento chiller no. 3

302 - SIST. COMUNS DIST. ÁGUA REFR.
302.001 - Coletor de retorno AR chiller 1
302.002 - Coletor de ida AR chiller 1
302.003 - Sist. AR UTA 6 e VCs quartos ala Norte

303 - SIST. ÁG. REFR. UTA E UTAN
303.001 - Sistema distribuição AR UTAs 2 e 3
303.002 - Sistema distribuição AR UTAN 1

29 - Serviços do edifício

303.003 - Sistema distribuição AR UTAN 2 e UTA
4

291 - RECEÇÕES E ATENDIMENTOS

304 - SIST. ÁG. REFR. VENTILOCONV.

291.001 - Receção principal

304.001 - Sistema distribuição AR VCs quartos N

291.002 - Secretaria escolar

304.002 - Sistema distribuição AR VCs quartos S

291.003 - Receção serviços sociais

304.003 - Sistema distribuição AR VCs
congressos

292 - INSTALAÇÕES SOCIAIS

308 - SISTEMAS ESPECIAIS ÁG. REFRIG.

309 - CONTROLO E COM. COMUM ÁG. REFR

329.001 - Quadro comando circuladoras 1 a 7

309.001 - Quadro elétrico chillers nº 1, 2 e 3

329.002 - Quadro comando circuladoras 8 a 11

309.002 - Quadro elétrico chillers nº 5 e 7
309.003 - Quadro geral circuladoras AR

32 - Produção e distribuição água quente

34 - Condicionamento do ar
340 - SISTEMAS UTA E UTAN
340.001 - Sistema UTA nº 1 Sala Congressos

320 - SISTEMAS CALDEIRAS AQUECIMENTO

340.002 - Sistema UTA nº 2 Salas Congressos II

320.001 - Sist. caldeira nº 1 (aquec. e AQS)

340.003 - Sistema UTAN nº 1 quartos N

320.002 - Sist. caldeira nº 2

341 - SIST. AUXILIARES CONDICION. AR

321 - SIST. AUXIL. CALDEIRAS

341.001 - Sistema dreno UTA 1 e 2

321.001 - Sist. tratamento água (Casa Caldeiras)

341.002 - Sistema dreno VC quartos N

321.002 - Sist. combust. e contad. (Casa
Caldeiras)

341.003 - Sistema dreno VC quartos S

321.003 - Sistema escape caldeira nº 1 e recuper.

322 - SIST. COMUNS DISTR. ÁG. QUENTE

343.001 - Sistema VRV secretaria e
administração

322.001 - Coletor ida AQ caldeiras 1 & 2

343.002 - Sistema VRV sala Vitorino Nemésio

322.002 - Coletor retorno AQ caldeiras 1&2

343.003 - Sistema VRV sala de jogos

322.003 - Sist. AQ UTA 2 e VCs quartos ala Norte

344 - SIST. VENTILOCONVETORES

323 - SIST. ÁG. QUENTE UTA E UTAN

344.001 - VCs quartos piso 1

323.001 - Sistema distribuição AQ UTAs 2 e 3

344.002 - VCs quartos piso 2

323.002 - Sistema distribuição AQ UTAN 1

344.003 - VCs quartos piso 3

323.003 - Sistema distribuição AQ UTAN 2 e UTA
4

345 - SIST. RADIADORES

324 - SIST. ÁG. QUENTE VENTILOCONV.

345.002 - Radiadores gabinetes piso 0

324.001 - Sistema distribuição AQ VCs quartos N
324.002 - Sistema distribuição AQ VCs quartos S
324.003 - Sistema distribuição AQ VCs quartos P

325 - SIST. ÁG. QUENTE RADIADORES

343 - SISTEMAS MULTISPLIT E VRV

345.001 - Radiadores restaurante Panorama

346 - SIST. HUMIDIF. E DESUMIDIFICA
346.001 - Sistema humidificação biblioteca
346.002 - Sistema desumidificação sala
massagem I

325.001 - Sistema AQ radiadores quartos pisos 1
a6

347 - SPLITS E APARELHOS AC INDIVID.

325.002 - Sistema AQ radiadores gabinetes piso
0

347.002 - Conjunto splits piso 11

326 - SIST. COLETORES SOLARES AQ
326.001 - Sistema solar nº 1
326.002 - Sistema solar nº 2

327 - SIST. PRODUÇÃO/DISTR. AQS

347.001 - Conjunto splits piso 0
347.003 - Conjunto splits piso 12

348 - SIST. RADIANTES E ESPECIAIS
348.001 - Recuperadores lenha salas piso 0
348.002 - Lareiras

327.001 - Sistema AQS corpo N

348.003 - Piso radiante sala massagem

327.002 - Sistema AQS corpo S

349 - CONTR. E COM. COMUM AR COND.

327.003 - Sistema AQS corpo C

328 - SISTE. ESPECIAIS ÁG. QUENTE

349.001 - Quadro geral UTAS 1 e 2 ala N
349.002 - Quadro geral ventiloconvetores ala N

328.001 - Sistema bomba de calor nº 1

36 - Ventilação

328.002 - Sistema bomba de calor nº 2

360 - SIST. INSUFLAÇÃO MECÂNICA

329 - CONTR. E COM. COMUM AQ

360.001 - Pequenos ventiladores tipo janela

404 - BÁSCULAS E BALANÇAS

360.002 - Insuflação nº 1 Átrio Principal

41 - Equip. informático

360.003 - Insuflação nº 1

361 - SIST. EXTRAÇÃO MECÂNICA
361.001 - Pequenos extratores tipo janela
361.002 - Sistema extração WC quartos piso 1
361.003 - Sistema extração WC quartos piso 2

362 - VENTILAÇÃO NATURAL
362.001 - Exaustão natural casa do gerador
362.002 - Admissão natural parque -1
362.003 - Admissão natural parque - 2

363 - SISTEMAS EXUTORES
363.001 - Exutor escada A
363.002 - Exutor escada B
363.003 - Exutor jardim interior

365 - SISTEMAS DE HOTTES
365.001 - Hotte cozinha nº 1

411 - EQ. REDE INFORMÁTICA
411.001 - Sistema rede Direção Financeira
411.002 - Sistema rede gabinetes piso 1
411.003 - Sistema rede gabinetes piso 2

412 - DATA CENTRES E SERVIDORES
412.001 - Servidores escritório
412.002 - Data center nº 1

413 - PC INDIVIDUAIS
413.001 - PCs Direção Financeira
413.002 - PCs Serviço Pessoal
413.003 - PCs oficinas e manutenção

414 - SIST. REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO
414.001 - Impressoras Direção Financeira
414.002 - Impressoras Serviço Pessoal

365.002 - Hotte do grelhador

414.003 - Impressoras e coletores serviços
técnicos

367 - SIST. MECÂNICOS DESENFUMAGEM

415 - SOFTWARE

367.001 - Extração desenfumagem nº 1 parque 1

42 - Equip. serviço edifício

367.002 - Extração desenfumagem nº 2 parque 2

421 - EQUIPAMENTO COZINHA

367.003 - Desenfumagem corredores ala C

421.002 - Cozinha nº 2 Hotel Jupiter

369 - CONT. E COM. COMUM VENTILAÇÃO

421.003 - Cozinha do pessoal Hotel Jupiter

369.001 - Quadro geral comando desenf.
parques

422 - EQUIPAMENTO LAVANDARIA

369.002 - Quadro geral ventiladores piso 1

422.002 - Lavandaria nº 2

4 - APETRECHAMENTO OPERAÇÃO

425 - EQ. OFICIN. MANUT E LIMPEZA

40 - Equipamento geral operação

425.002 - Suspensões lavagem janelas

400 - FROTA VEÍCULOS

425.003 - Equipamento limpeza

400.001 - Viaturas de serviço pessoal

429 - BUGGIES (GOLF)

400.011 - Transporte coletivo
400.021 - Frota de carga

401 - CONTROLO ACESSOS
402 - EQ. PARKING E CONTROLO VIAT.
402.001 - Controlo parque P1
402.002 - Sistema sinalização lugares P1
402.003 - Controlo parque P2

403 - BILHÉTICA

421.001 - Cozinha nº 1 Hotel Jupiter

422.001 - Lavandaria nº 1

425.001 - Equipamento oficina manutenção

43 - Armazenamento & auxiliares armazen.
430 - ARMAZENAMENTO GERAL PRÓPRIO
430.001 - Armazém rouparia
430.002 - Armazém cozinha (secos)
430.003 - Armazém sobressalentes
430.004 - Paiol economato

431 - ARMAZENAMENTO CARGA SÓLIDA

431.001 - Parque de sucata ferro nº 1

400.001 - Pórtico cais nº 1 MAGUE 60

431.002 - Silo nº 1

400.002 - Pórtico cais nº 2 MAGUE 60

432 - ARMAZENAMENTO CARGAS LÍQUIDAS

460.900 - Spreaders pórticos

432.001 - Tanque nº 1 (parafina)

461 - EMPILHADORES

432.002 - Tanque nº 2 (gasóleo)

461.001 - Empilhadores ligeiros diesel

433 - EQUIP. ARMAZ. FRIGORÍFICO

461.002 - Empilhadores ligeiros elétricos

433.001 - Câmara frigorífica nº 1 positivos (6ºC)

461.003 - Empilhadores BOBCAT / rechego

433.002 - Câmara frigorífica nº 2 positivos (6ºC)

461.004 - Empilhador 40t HYSTER

433.003 - Equip. frigo comum câmaras 1 e 2

462 - GRUAS

434 - ARMAZENAMENTO GASES

462.001 - Grua GROVE H35S15 20t

44 - Apetrechamento para a operação

462.900 - Baldes carvão

441 - APETRECH. FRAÇÕES INDIV.
INDEPENDENTES

462.901 - Garras grua

463 - TRATORES E ATRELADOS

441.001 - Eletrodomésticos

463.001 - Tratores ligeiros Diesel carga

441.002 - Mobiliário especial e antiguidades

463.002 - Tratores ligeiros elétricos carga

441.003 - Quadros e decorações parede

463.003 - Trator VOLVO 30M24

442 - EQ. RESTAURAÇÃO E BAR

463.004 - Platraforma automóvel KAMAG 150t

442.001 - Equip. Restaurante Mar à Vista

464 - TRANSPORTADORES MECÂNICOS

442.002 - Equip. Restaurante Caravela

464.001 - Transportador tela nº 1 Receção

442.003 - Equip. bar Mr. Samson

464.002 - Transportador tela nº 2 Receção

443 - EQ. AUDIOVISUAL, DIDÁT. E ESCR

465 - TRANSPORTADORES TUBULARES E
DUCTOS

443.001 - Equip. audiovisual
443.002 - Equipamento didático
443.003 - Equip. e mobiliário de escritório

444 - MOBIL. E EQ. MÉDICO HOSPITALAR

465.001 - Coluna aspiração nº 1 Cais A
465.002 - Coluna aspiração nº 2 Cais A
465.003 - Central vácuo colunas 1 e 2

444.001 - Enfermaria 01 – mobiliário e
equipamento

466 - MEIOS PASSIVOS CARGA/DESCARGA

444.002 - Quartos piso 01 – mobil. e
equipamento

467 - SISTEMAS CARGA E DESCARGA
LÍQUIDOS

444.003 - Sala TAC 1

467.001 - Central bombagem parafina nº 1

445 - EQ. LABORATÓRIOS

467.002 - Central bombagem nº 2 (jet)

445.001 - Laboratório análises clínicas edificio C

467.003 - Linha fuelóleo 102 (ponte cais)

445.002 - Laboratório testes destrutivos

468 - MÁQUINAS CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO
TERRAS

445.003 - Laboratório testes não destrutivos

446 - EQ. DESPORTO, FITNESS E HEALTH
447.001 - CCB - Cadeiras plateia
447.002 - Mobiliário galerias

46 - Manuseamento, carga e descarga
460 - PÓRTICOS

466.001 - Tremonhas

III. FSys-ManWinWin – especificação completa
1 - GERAL E INFRAESTRUTURAS
Sistemas para coordenar os elementos de identificação e as características principais do edifício ou
empreendimento, frações independentes, elementos chave para a gestão (contadores de energia,
fluídos, etc.), apetrechamento intrínseco do edíficio, designadamente, as redes de eletricidade,
comunicações, água e gás; infraestruturas ao ar livre e os elementos estruturais da construção
civil; estes últimos não elegendo, normalmente, objetos de manutenção, servindo apenas para
coordenar com a mesma metodologia as particularidades da construção. NB: selecionam-se só os
sistemas aplicáveis ao caso concreto.

10 - Identificação e elementos gerais
100 - ID EDIFÍCIO / COMPLEXO
Suporta o registo do complexo, instalação ou edifício total, na sua aceção normalizada, e a
especificação das suas caraterísticas principais. Vários edifícios individualmente, se integrados
num complexo, por exemplo, campus universitário; hospital com vários edifícios; instalação
portuária. NB: cada edifício que se pretenda gerir numa perspetiva global (edfício na sua
totalidade) tem que ter uma estrutura funcional própria; se se pretender, apenas, uma gestão
parcelar de alguns dos seus componentes, pode utilizar-se uma estrutura funcional do tipo casaco
largo que sirva ao conjunto, distinguindo os vários componentes pela coordenada administrativa
(centro de custo ou código cliente).
Inclui:


Registo e caraterização geral do edifício com a aceção normalizada (ISO 6707-1:2004)
construção, normalmente total ou parcialmente fechada e concebida para permanecer
num único local, cujo objetivo principal é proporcionar abrigo aos seus ocupantes ou
conteúdo.

Exclui:


Componentes, sistemas técnicos e elementos de gestão incluídos em outros GGs.

Palavras-chave: EDIFÍCIO, HOTEL, HOSPITAL, PAVILHÃO, PRÉDIO, PISCINA, IDENTIFICAÇÃO, CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

100.001 - Campus geral
100.002 - Edifício sede
100.003 - Pavilhão da Mecânica
101 - ID FRAÇÕES INDIVIDUAIS INDEP.
Suporta o registo, identificação e especificação das caraterísticas principais de frações individuais
independentes tais como: frações residenciais; lojas com entrada exterior própria, etc., integradas
no edifício.
Inclui:
 Registo de frações individuais independentes (FIIs).
Exclui:
 Componentes, sistemas técnicos e elementos de gestão incluídos em outros GGs

 Espaços e divisões próprias das FII residenciais, registadas no sistema 210
 Espaços do condomínio registados no sistema apropriado do GG 2: 201; 202; 203; etc.
Palavras-chave: APARTAMENTO, ESCRITÓRIO, LOJA, FRAÇÃO, FRACÇÃO

102 - CONSTRUÇÕES ACESSÓRIAS
Sistemas para identificação de construções anexas de apoio ao funcionamento do edifício e
respetivas divisões internans, tais como: casa do guarda; armazéns exteriores; casa das
arrecadações; portaria.
Inclui:
• O acima indicado.
Palavras-chave: PORTARIA, CASA DO GUARDA, ARMAZÉM DE APOIO

102.001 - Portaria Norte
102.002 - Portaria Sul
102.003 - Armazém gases médicos
103 - ELEMENTOS CONSTRUÇÃO CIVIL
Sistemas para componentes de construção civíl do edifício e envolvente relevantes para a gestão
técnica que não estejam alcançados pelos outros sistemas da presente norma. Desenvolver os
sistemas de 2º nível conforme necessário.
Inclui:
• O acima descrito
Exclui
• Todos os sistemas incluídos em outros grandes grupos
Palavras-chave: COBERTURA, TELHEIRO, MURO SUPORTE, VIADUTO, TELHADO

Exemplos:
103.001 - Suporte terras parque automóveis
103.002 - Molhe Leste piscina
103.003 - Viaduto jardim
104 - CONTADORES ENERGIA E FLUIDOS
Registo dos contadores de fornecimentos de energia e fluídos ao edifício, suas frações ou
instalações independentes.
Inclui:
Registo de todos os contadores globais de energia eletrica fornecida ao edifício e/ou frações
independentes (atenção: um contador por tarifário)
Contadores globais de gás; água; combustíveis líquidos e sólidos; entalpia
Contadores globais para piscinas, sistemas de rega, etc..
Exclui:
Contadores parciais específicos para sub-contagem em equipamentos, como combustível numa
caldeira e similares que são registados no respetivo sistema.

Palavras-chave: CONTADOR ELETRICIDADE, CONTADOR ÁGUA, CONTADOR GÁS, CONTADOR
ENTALPIA
105 - CONTADORES OPERACIONAIS
Registo de contadores especiais para obtenção de indicadores específicos, como por exemplo,
contadores mensais de: número de visitantes; número de refeições; número de camas vendidas;
número de acidentes, etc. Tratam-se de equipamentos fictícios exclusivamente destinados a
proporcionar contagens relevantes.
Inclui:
• Registo de todos os contadores de tipo operacional.
Exclui:
• Conta-horas; conta-quilómetros e outros contadores de funcionamento, registados no próprio
equipamento.
Palavras-chave: CONTA PESSOAS, CONTA CAMAS, NÚMERO ACIDENTES, NÚMERO REFEIÇÕES, NÚMERO HÓSPEDES

109 - SIST. GESTÃO TEC. CENTRALIZADA
Para coordenar qualquer sistema integrado de gestão técnica e comando que alcance vários
sistemas técnicos, como por exemplo: AVAC e energia; controlo de acessos e segurança
(videovigilância) etc.. Cada sistema:
Inclui:
• Unidade central
• Suporte fisico para a transmissão de informação (cablagens, radio, etc.)
• Componentes terminais de colheita de informação
Exclui:
• Equipamentos incluídos em outros sistemas
Palavras-chave: GTC, AUTOMAÇÃO, DOMÓTICA
109.001 - GTC - gestão técnica centralizada
109.002 - Controlo centraliz. AVAC e sombreamento
109.003 - Segurança integrada

11 - Documentação
111 - DESENHOS
Para registar os desenhos e especificações de projeto. Obrigatoriamente os que tenham exigências
de gestão (caso não tenham estas exigências podem ser apenas apensos ao registo dos bens a que
disserem respeito). De acordo com os regulamentos é necessário dispor das telas finais dos
sistemas AVAC e dos sistemas de potência, que têm que ser mantidos atualizados e com todas as
alterações introduzidas documentadas. O plano de segurança e de combate a incêndio, se for
sujeito a validação periódica na forma de carimbo de renovação, deve ser incluído em 112 –
Certificados.
Inclui:
• Registo dos desenhos sujeitos a gestão (para constituição do chamado livro de ocorrências
RSECE)

• Provas de receção do edifício
• Opcionalmente, todos os desenhos de projeto do edifício.
Exclui
• Desenhos de instalação de equipamentos e similares apensos ao próprio bem
Palavras-chave: DESENHO, ESQUEMA, LAYOUT, PROJETO, ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, PROVAS ,
COMMISSIONING
112 - CERTIFICADOS
Certificados oficiais relativos ao edifício, muito particularmente aqueles que são sujeitos a
auditoria e renovação periódica por autoridade competente.
Inclui:
• Certificado Energético e da Qualidade do Ar Interior
• Certificados Sanitários
• Sistemas de Gás
• Inspeção Transformadores
• Certificado elevadores
• Plano de Emergência e Contra Incêndio
Exclui:
• Certificados de materiais e equipamentos apensos ao próprio bem a que disserem respeito
Palavras-chave: REGISTO PREDIAL, CADERNETA, CERTIFICADO, CERTIFICADO ENERGÉTICO, ISO,
QUALIDADE
112.001 - Edifício geral
112.002 - Loja A
112.003 - Apto. r/c A
113 - SEGUROS
Certificados de seguro que se pretendam gerir no âmbito da gestão do edifíco.
Palavras-chave: SEGURO
114 - FORMAÇÃO E SIMULACROS
Documentação utilizada para evidenciar a realização de ações de formação do pessoal,
designadamente, as exigidas por lei, como as relativas ao combate contra incêndio e simulacros de
emergência. Cada ação de formação ou simulacro ficará agregada a uma OT dirigida ao respetivo
bem (no caso, um documento)
Palavras-chave: SIMULACRO, EXERCÍCIO, FORMAÇÃO, REGISTO, EMERGÊNCIA

12 - Sistemas segurança e incêndio
120 - SEGURANÇA GERAL E SINALÉTICA
Elementos gerais de segurança não incluídos nos sistemas 121 a 129 abaixo.
Inclui:
• Elementos de segurança não especificados em outros sistemas deste sub-grupo
• Blocos autónomos

• Plantas de evacuação e emergência
• Sinalização de emergência
Exclui:
• Sinalética e placas identificativas gerais, no sistema 205
Palavras-chave: SEGURANÇA, SINALÉTICA, LETREIROS, LEMBRETES, BLOCO AUTÓNOMO,
ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA, PLANTA EMERGÊNCIA
121 - SADI - SIST.AUT.DETE INCÊNDIO
Cada SADI num sistema, incluindo: unidade central; rede de sensores; quadro de controlo; central
de comando de emergência para fecho de portas e registos corta-fogo; paragem de ventiladores;
corte de alimentações de combustível; arranque dos sistemas de extinção; comando dos
elevadores; arranque dos sistemas de desenfumagem.
Inclui:
• O acima especificado e exemplificado no quadro seguinte
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, entre outros:
• Deteção de incêndio em hottes, no sistema 365
Palavras-chave: SADI, DETEÇÃO INCÊNDIO, CENTRAL INCÊNDIO
122 - SADG - SIST. AUT. DETEC. GÁS
Agrupamento para coordenar todos os sistemas de deteção de gás, combustível ou não,
designadamente, em garagens e salas de máquinas; cada SADG num sistema, incluindo: unidade
central; rede de sensores; quadro de controlo; central de comando de emergência.
Inclui:
• O acima especificado e exemplificado no quadro seguinte
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas
Palavras-chave: SADG, DETEÇÃO GÁS
123 - EXTINTORES
Cada sistema inclui conjuntos de extintores portáteis (fixos ou em carros) agrupados de forma
conveniente. Por exemplo: para a totalidade do edifício, se este for relativamente pequeno; por
piso, ala, ou corpo, em edifícios maiores.
Inclui:
• O acima especificado e exemplificado no quadro seguinte
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas
Palavras-chave: EXTINTOR, INCÊNDIO

124 - SIST. FIXOS INCEN. C/ ÁGUA
Sistemas cobrindo todos os recursos necessários para o combate a incêndio com água, incluindo:
tanques de incêndio; centrais de bombagem; sistemas de sprinklers; RIA; carretéis; sistemas de
hidrantes; cortinas de água, etc.
Inclui:
• O acima especificado e exemplificado no quadro seguinte
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas
Palavras-chave: TANQUE INCÊNDIO, SPRINKLER, INCÊNDIO, CENTRAL BOMBAGEM, BOMBA
INCÊNDIO, RIA, CORTINA ÁGUA, HIDRANTE, REDE INCÊNDIO, CARRETEL, CHUVEIRO INCÊNDIO,
BOCA INCÊNDIO
124.001 - Tanque incêndio nº 1
124.002 - Central de bombagem
124.003 - Sistema sprinklers pavilhão central
124.004 - RIA carreteis
125 - OUTROS SIST. FIXOS
Sistemas fixos de combate a incêndio com outros agentes que não água cobrindo todos os
recursos necessários, incluindo: tanques e reservatórios de pressão; sistemas de distribuição;
comando e controlo específicos.
Inclui:
• O acima especificado e exemplificado no quadro seguinte
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, designadamente:
• Comando automático de SADI, no sistema 121
Palavras-chave: ESPUMA, COMBATE INCÊNDIO CO2, GÁS INERTE
125.001 - Sistema CO2 nº 1 (casa das caldeiras)
125.002 - Sistema CO2 nº 2 (designar)
125.003 - Sistema espuma casa do gerador
126 - PORTAS E BARRERAS CORTA FOGO
Cada sistema cobre a central de comando e, com uma afinidade lógica (por zona de fogo), as
portas e as barreiras móveis delimitadoras. Cada objeto inclui a porta; ferragens e acessórios;
mecanismos de acionamento; detectores de posição; vidros, etc.. Portões corta fogo de maiores
dimensões e maior complexidade em sistemas individualizados.
Inclui:
• O acima especificado e exemplificado no quadro seguinte
• Central de comando e controlo específica, salvo se incorporada no SADI
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, designadamente:
• Registos corta fogo, no sistema do GG 3 onde instalados

Palavras-chave: CORTA FOGO, PORTA, BARREIRA
126.001 - Central controlo portas corta fogo
126.002 - Portas corta fogo zona A
126.003 - Portas corta fogo zona B
127 - VIGILÂNCIA E INTRUSÃO
Cada sistema cobre um sistema de vigilância constituído por: unidade central; rede de deteção
presença; câmaras e equipamento terminal.
Inclui:
• O acima especificado
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, designadamente:
• Sistemas de vídeo que não de vigilância e intrusão, no sistema 153
Palavras-chave: VIDEOVIGILÂNCIA, INTRUSÃO, CENTRAL INTRUSÃO, CÂMARA VIDEO
127.001 - Central de vigilância e intrusão
127.002 - Rede de câmaras videovigilância
127.003 - Sistema deteção de presença
128 - ANTI-POLUIÇÃO
Sistemas de prevenção e combate à poluição em caso de acidente, tais como: bacias de
contenção; respetivas tubagens; válvulas; caleiras; sensores; etc.
Inclui:
• O acima especificado
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, designadamente:
• Sistemas ETAR, no sistema 165
Palavras-chave: POLUIÇÃO, BACIA CONTENÇÃO
128.001 - Sistema contenção tanque gasóleo nº 1
129 - EQ. PORTÁTIL SEGURANÇA
Sistemas para coordenar equipamentos portáteis de segurança, agrupados por afinidade e por
localização física como se exemplifica nos sistemas seguintes
Inclui:
• O acima especificado
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, designadamente:
• Equipamento de trabalho e proteção individual (EPI) no sistema 425
• Sobressalentes e acessórios do equipamento de segurança, nos próprios sistemas 120 a 128
• Extintores e cargas de reserva, no sistema 123
• Equipamento médico, que não específico de 1ºs socorros, no sistema 444

Palavras-chave: APARELHO RESPIRATÓRIO, BOMBEIRO
129.001 - Equipamento bombeiro
129.002 - Aparelhos respiratórios pavilhão central
129.003 - Equipamento 1ºs socorros

13 - Apetrechamento construção
131 - PORTAS EXTERIORES / ACESSO
Sistemas para coordenar as portas e guarda ventos de acesso público ou de serviço ao interior do
edifício, normalmente organizados em sistemas com afinidade técnica; portas ou portões
mecânicos mais complexos englobados em sistemas de segundo nível individualizados, como
exemplificado. Cada sistema:
Inclui:
• Porta, guarnições, acessórios, fechaduras e dispositivos mecânicos de abertura e fecho
Exclui:
• Portas integradas em janelas e caixilharias que não se destinem a uso público, no sistema 133
• Portas e portões de acesso ao logradouro e jardim, no sistema 193
Palavras-chave: PORTA EXTERIOR, PORTÃO
131.001 - Porta pincipal (rotativa mecânica)
131.002 - Portas públicas
131.003 - Portas de serviço
132 - PORTAS INTERIORES
Sistemas para coordenar as portas interiores do edifício, normalmente, organizados por afinidade
técnica; portas mecânicas particularmente complexas englobadas em subsistemas
individualizados. Cada sistema:
Inclui:
• Porta, guarnições, acessórios, fechaduras e dispositivos mecânicos de abertura e fecho
Exclui:
• Portas e barreiras corta fogo, no sistema 126
Palavras-chave: PORTA
132.001 - Portas comuns – edifício geral
132.002 - Portas interiores mecânicas
133 - JANELAS E CAIXILHARIAS
Sistemas para coordenar as guarnições de janelas, portas anexas, montras e caixilharias,
normalmente, organizados por afinidade técnica; janelas particularmente complexas englobadas
em subsistemas individualizados. Cada sistema:
Inclui:
• Janelas, guarnições, acessórios, estores e dispositivos mecânicos de acionamento

Exclui:
• Portas e caixilharias de acesso público ou de serviço ao interior do edifício, no sistema 131
Palavras-chave: JANELA, CAIXILHO, VÃO
133.001 - Janelas comuns – edifício geral
133.002 - Janelas grandes dimensões
134 - SISTEMAS ENSOMBRAMENTO
Para coordenação dos sistemas verticais fixos ou mecânicos de ensombramento que não sejam
integrais da estrutura de construção do edifício (estruturas metálicas de proteção exterior, etc.).
Cada sistema:
Inclui:
• Os equipamentos acima descritos, incluindo os respetivos meios mecânicos de acionamento e
controlo
Exclui:
• Estores de janelas e portas, incluídos no sistema 133
Palavras-chave: ENSOMBRAMENTO, SOMBREAMENTO, SOMBRA, SOLAR
134.001 - Paineis de ensombramento fachada
135 - PROTEÇÕES, GRADES BALAUSTRADAS
Sistemas para coordenar gradeamentos de proteção, balaustradas e similares não integrais da
estrutura de construção do edifício, normalmente agrupados por localização. Cada sistema:
Inclui:
• Os equipamentos acima descritos
Exclui:
• Gradeamentos e cercas do logradouro e jardins, no sistema 193
• Componentes do sistema de controlo de acessos, no sistema 401
Palavras-chave: GRADE, BALAUSTRADA
135.001 - Balaustrada terraço piso 12
135.002 - Balaustradas varandas
136 - ELEVADORES
Elevadores, monta-cargas ou plataformas para deslocação vertical de pessoas ou mercadorias,
incluindo: estruturas; cabines; motores de acionamento; unidades hidráulicas; transmissões;
guinchos; cabos e equipamento de controlo. 1 (um) sistema por cada elevador; sistemas comuns a
vários elevadores em subsistema individualizado. Cada sistema:
Inclui:
• O elevador e os componentes acima descritos
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas
Palavras-chave: ELEVADOR, MONTA-CARGA

136.001 - Elevador A 1
136.002 - Elevador A 2
136.003 - Elevador A 3
137 - ESCADAS E PASSADEIRAS ROLANTES
Escadas e passadeiras rolantes para deslocação de pessoas, incluindo as estruturas, motores de
acionamento, unidades hidráulicas, transmissões, cabos e equipamento de controlo. 1 (um)
sistema por cada escada ou passadeira; sistemas comuns a mais do que um, em subsistema
individualizado. Cada sistema:
Inclui:
• A escada ou passadeira e os componentes associados acima descritos
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, designadamente, transportadores de mercadorias, no
426
Palavras-chave: ESCADA ROLANTE, PASSADEIRA
137.001 - Escada rolante nº 1S (piso 0 - 1 Subir)
137.002 - Escada rolante nº 1D (piso 0 - 1 Descer)
137.003 - Escada rolante nº 2S (piso 0 - 1 Subir)
139 - ESPECIAIS, COBERTURAS MOV ETC.
Sistemas para coordenar estruturas fixas ou móveis especiais, não integrantes da estrutura civil do
edifício, tais como: toldos; coberturas fixas envidraçadas; coberturas móveis; passadiços; etc.. 1
(um) sistema por cada, incluindo todos os equipamentos e componentes associados à função.
Cada sistema:
Inclui:
• Os equipamentos e componentes associados acima descritos
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas
Palavras-chave: COBERTURA
139.001 - Cobertura átrio jardim interior
139.002 - Passadiço ala S – piscina
139.003 - Toldo cafetaria

14 - Eletricidade
141 - PT E QUADROS MÉDIA TENSÃO
Aplicável em edifícios com PT para registar os respetivos transformadores, quadros de média
tensão e equipamento associado. Cada sistema:
Inclui:
• Quadro de média tensão
• Transformadores
Exclui:

• QGBT e quadros gerais do edifício, no sistema 142
• Equipamento de climatização e ventilação no sistema próprio do GG 3
• Equipamento de segurança no sistema apropriado do SG 1.2
Palavras-chave: TRANSFORMADOR, PT, POSTO TRANSFORMAÇÃO, QUADRO ELÉTRICO
141.001 - PT 1
141.002 - PT 2
142 - QUADROS GERAIS
Quadro elétrico geral de baixa tensão (QGBT) quadro geral do edifício e quadros gerais de frações
individuais independentes e de áreas comuns independentes.
Inclui:
• QGBTs
• Quadro elétrico geral do edifício
• Quadros elétricos gerais de frações individuais e de espaços individualizados (lojas, escritórios,
etc.)
Exclui:
• Quadros de alimentação e comando de equipamentos, no sistema dos equipamentos respetivos
• Quadro das bombas de incêndio, sistema 124
• Todos os quadros de distribuição das áreas públicas, designadamente, os quadros de distribuição
nos pisos, que não sejam os quadros gerais com a aceção acima, no sistema 143
• Quadro do gerador de emergência, sistema 144
• Quadro do circuito emergência, 148
Palavras-chave: QGBT, QUADRO GERAL, QUADRO ELÉTRICO
142.001 - QGBT edifício
142.002 - Quadros gerais de frações individuais
142.003 - Quadors gerais lojas e espaços individuais
143 - DIST. ELÉTRICA E QUADROS DIST.
Quadros elétricos de distribuição e cablagens.
Inclui:
• Quadros de distribuição em áreas comuns e áreas públicas e quadros de piso
• Cablagens de distribuição elétrica
Exclui:
• Quadros de média tensão, no sistema 141
• QGBT e quadros gerais de frações e espaços individualizados, no 142
• Quadros de alimentação e comando de equipamentos, no sistema dos equipamentos respetivos
• Quadro das bombas de incêndio, sistema 124
• Quadro do gerador de emergência, sistema 144
• Quadro do circuito emergência, 148
• Equipamento terminal no sistema desse equipamento
Palavras-chave: QUADRO, CABLAGEM, DISTRIBUIÇÃO

143.001 - Quadros piso e distribuição edifício geral
143.002 - Loja A – distribuição elétrica
143.003 - Apto. r/c A – distribuição elétrica
144 - GERAÇÃO EMERGÊNCIA E CO-GERA.
Grupos diesel geradores de emergência ou cogeração. Normalmente,1 (um) sistema por grupo;
em instalações maiores e/ou com sistemas auxiliares comuns a mais do que um grupo, considerar
sistemas auxiliares individualizados. Cada sistema:
Inclui:
• Grupo gerador: motor + alternador
• Quadro de comando e controlo
• Quadro elétrico de emergência
• Baterias de arranque e respetivos carregadores de baterias
• Sistemas auxiliares.
• NB: em instalações maiores e/ou comuns a mais do que um grupo, individualizar oa sistemas
auxiliares em sistemas específicos: refrigeração; lubrificação; alimentação de combustível,
incluindo o tanque diário
Exclui:
• Sistema de alimentação de combustível até ao tanque diário, no sistema 172; ou 171 se gás
• Energias fotovolaica e outras alternativas, no 145
• Sistemas de ventilação do compartimento, no sistema apropirado, 360 e/ou 361
Palavras-chave: GRUPO EMERGÊNCIA, GERADOR
144.001 - Grupo gerador de emergência nº 1
144.002 - Grupo gerador de emergência nº 2
145 - EN. FOTOVOLTAICA E ALTERNAT.
Painéis de geração fotovoltaica e geradores de energia alternativa. 1 (um) sistema por grupo
gerador. Cada sistema:
Inclui:
• Unidade geradora
• Instrumentação e quadro de comando e controlo
• Quadro elétrico próprio
• Sistemas auxiliares próprios
Exclui:
• Sistema de aquecimento solar de água, no sistema 326
Palavras-chave: PAINEL FOTOVOLTAICO, AEROGERADOR, GERADOR
145.001 - Grupo painéis fotovoltaicos nº 1 (S)
145.002 - Grupo paineis fotovoltaicos nº 2 (E)
146 - ILUMINAÇÃO INTERIOR
Sistemas para coordenar o equipamento de iluminação interior que, normalmente, é registado
agrupado em conjuntos nas várias divisões e tem os seus constituintes referenciados numa ótica
logística. Exemplo: objeto de manutenção: IL 0012 – Conjunto iluminação sala 2.23. Utiliza (do

ficheiro mestre de materiais): X luminárias tipo A; Y tipo B; Z lâmpadas tipo C, etc. (os artigos A, B e
C estão referenciadas no ficheiro de materiais)
Inclui:
• Equipamentos terminais de iluminação (candeeiros, luminárias projetores, etc.) e respetivas
lâmpadas normalmente registados como conjuntos afins nas várias divisões
• Iluminação especial: anúncios luminosos; projetores; focos
Exclui:
• Distribuição elétrica e quadros de distribuição, nos sistemas 142 e 143
• Iluminação de emergência, no 148
• Sinalização luminosa de segurança e blocos autónomos, no sistema 120
Palavras-chave: ILUMINAÇÃO, CANDEEIRO, LUMINÁRIA, PROJETOR, LÂMPADA
146.001 - Iluminação zonas circulação piso 0
146.002 - Iluminação sala 0.01 piso 0
146.003 - Placards piso 0
147 - ILUMINAÇÃO EXTERIOR
Sistemas para coordenar o equipamento de iluminação exterior, normalmente agrupado em
conjuntos afins ditribuídos pelas várias áreas exteriores, com discriminação técnica numa ótica
logística. Exemplo: IL 0067 – Conjunto candeeiros jardim. Utiliza X candeeiros tipo A; Y tipo B; Z
lâmpadas tipo C, etc. (artigos A, B e C registados no ficheiro de materiais)
Inclui:
• Equipamentos terminais de iluminação: candeeiros completos com estrutura, luminárias,
projetores, etc., e respetivas lâmpadas normalmente registados como conjuntos afins nas várias
áreas
• Iluminação especial: anúncios luminosos exteriores; projetores iluminação de campos de jogos,
etc.
Exclui:
• Distribuição elétrica e quadros de distribuição, nos sistemas 142 e 143
• Iluminação de emergência no 148
• Sinalização luminosa de segurança e blocos autónomos, no sistema 120
Palavras-chave: ILUMINAÇÃO EXTERIOR, LUMINÁRIA, PROJETOR, CANDEEIRO
147.001 - Iluminação jardim
147.002 - Placa luminosa HOTEL SANTIAGO
147.003 - Iluminação corte ténis nº 1
148 - DISTRIB. EMERGÊNCIA E UPS
Sistemas para coordenar UPS e respetivos quadros e circuitos específicos de distribuição de
energia de emergência, exceto os específicos de data centres e de segurança, nos sistemas
próprios. Cada sistema
Inclui:
• UPS
• Sistemas de carga

Exclui:
• Sinalização luminosa de segurança e blocos autónomos, no sistema 120
Palavras-chave: UPS, CIRCUITO EMERGÊNCIA, CARREGADOR
148.001 - Grupo UPS nº 1 Salas piso 1
148.002 - Grupo UPS nº 2 Salas piso 2
148.003 - Grupo UPS nº 3 Lab. química

15 - Comunicações e TI
151 - REDE COMUNICAÇÕES
Sistemas das redes de comunicações em suporte físico ou rádio. Cada sistema, conforme o tipo:
Inclui:
• Cablagens de distribuição
• Central telefónica e aparelhos terminais
• Radio emissores e recetores e sistemas de antenas
• Aparelhos terminais, radio portáteis e respetivos sistemas de carga.
Exclui:
• Sistemas de comunicação integrada na rede informática, no sistema 152
• Sistemas de segurança, alarme geral e alta voz, no sistema de segurança apropriado do SG 1.2.
Palavras-chave: COMUNICAÇÃO, RADIO, BIP, VHF
151.001 - Rede telefónica
151.002 - Telemóveis e similares
151.003 - Sistema VHF radio portátil
152 - REDE INFORMÁTICA
Sistemas para coordenar a infraestrutura física das redes informática e de transmissão de dados.
Cada sistema:
Inclui:
• Cablagens e componentes de receção, conversão e distribuição física de sinal
Exclui:
• Equipamentos terminais de distribuição de sinal wireless, no sistema 411
• Servidores e data centres, no sistema 412
• PCs individuais e portáteis, no 413
• Software aplicacional, no 414
Palavras-chave: REDE INFORMÁTICA, COMUNICAÇÕES
152.001 - Rede fibra ótica
152.002 - Rede coaxial
153 - REDES SOM E VIDEO
Sistemas de distribuição de som (música ambiente) e video, incluindo as unidades centrais de
produção e os respetivos equipamentos terminais (altifalantes, aparelhos TV). Cada sistema:

Inclui:
• Cablagens de distribuição e acessórios
• Equipamento de produção e equipamento terminal
Exclui:
• Sistemas de segurança, alarme geral e alta voz, no sistema 120
• Sistema CITV no 127
Palavras-chave: SOM, RADIO, VIDEO, ALTIFALANTES
153.001 - Rede de musica ambiente
153.002 - Sistema TV quartos

16 - Águas
161 - REDE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA
Sistemas de distribuição de água fria para consumo ou industrial ,desde a sua receção até à
entrega ao sistema consumidor. Cada sistema:
Inclui:
• Rede de tubagem e válvulas
• Filtragem e tratamento
• Bombas e hidropressores
• Instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Exclui:
• Equipamentos de captação, produção e armazenamento de água, no sistema 162
• Rede de rega, no sistema 193
• Equipamento terminal (torneiras, etc.) registado numa ótica logística (ficheiro mestre de
materiais) e relacionado com o área onde instalado do GG 2
• Tratamento de água de caldeiras e chillers, respetivamente, nos sistemas 321 e 301
• Sistema de distribuição de água quente sanitária, no 327
• Àgua para o serviço de incêndio, no 124
• Tratamento de água de piscinas no sistema apropriado 185 ou do SG 280
Palavras-chave: ÁGUA, TUBAGEM, HIDROPRESSOR
161.001 - Rede de distribuição de água fria
161.002 - Sistema filtragem 1
161.003 - Sistema tratamento água de consumo
162 - PROD. CAPTA. E ARMAZ. ÁGUA
Conforme aplicável: sistemas de abastecimento de água da rede, armazenamento, produção e
captação de água, qualquer que seja o destino: consumo, utilização industrial, rega, piscinas, etc..
Cada sistema:
Inclui:
• Tubagem de abastecimento da rede pública até ao contador de entrada
• Unidades de produção de água (destiladores, dessalinizadores e instalações de osmose inversa)
• Captação de água salgada ou salobra (nos dessalinizadores)

• Tanques de armazenamento de água bruta ou tratada
• Poços, furos e sistemas de bombagem respetivos
• Instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Exclui:
• Contador de água principal, no sistema 103
• Tanque de incêndio se exclusivamente utilizado para o serviço de incêndio, no sistema 124
Palavras-chave: CAPTAÇÃO, ÁGUA, DESSALINIZADOR, ORMOSE, TANQUE
162.001 - Dessalinização 1
162.002 - Dessalinização 2
162.003 - Sistema osmose inversa 1
163 - DESCARGA SANITÁRIA
Redes de descarga sanitária de águas cinzentas, negras e oleosas, até à sua descarga livre ou para
ETAR. Cada sistema:
Inclui:
• Rede de tubagem e caixas de esgoto
• Sistemas de bombagem
• Separadores
• Instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Exclui:
• Águas pluviais, no sistema 164
Palavras-chave: SANITÁRIA, ÁGUA, DRENAGEM, ESGOTO
163.001 - Rede águas cinzentas ala N
163.002 - Rede águas negras ala N
163.003 - Rede águas oleosas ala N
164 - DRENAGEM PLUVIAL
Inclui os sistemas de drenagem de águas pluviais canalizados ou a céu aberto e canais. Cada
sistema:
Inclui:
• Rede de tubagem, acessórios e caixas
• Valetas e canais a céu aberto
• Sistemas de bombagem e elevação
• Instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Exclui:
• Rede de esgoto sanitário, no sistema 163
Palavras-chave: PLUVIAL, DRENAGEM, VALETA, CALEIRA

164.001 - Drenagem edifício ala N
164.002 - Drenagem edifício ala S
164.003 - Drenagem parque de automóveis
165 - ETAR
Inclui os sistemas para coordenação das ETAR desde a receção até à descarga. Cada ETAR com
vários sistemas, a especificar, de acordo com a respetiva tecnologia:
Inclui:
• Tanques de decantação e separadores
• Equipamentos mecânicos
• Tratamento biológico
• Sistemas de bombagem e sistemas auxiliares
• Instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Exclui:
• Rede de esgoto até ao ponto de receção na ETAR, no sistema 163
Palavras-chave: ETAR, ESGOTO, POLUIÇÃO
165.001 - ETAR nº 1 – geral
165.002 - ETAR Nº 1 – decantação primária
165.003 - ETAR Nº 1 – desenvolver

17 - Outros sistemas auxiliares
171 - SISTEMAS DE GÁS
Para coordenar os sistemas de receção, armazenamento e distribuição de gás natural ou outro gás
combustível até à sua entrega aos equipamentos ou sistemas consumidores. Cada sistema:
Inclui:
• Equipamento de receção, tratamento e armazenamento
• Equipamento de ajustamento de pressão
• Tubagem de distribuição
• Instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Exclui:
• Contadores da receção, no sistema 103
• Sistemas de segurança, no sistema apropriado do SG 1.2
• Contadores de consumo de equipamentos (ex. caldeiras) no sistema do respetivo equipamento
Palavras-chave: GÁS
171.001 - Sistema de gás natural
171.002 - Sistema de gás propano
172 - COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
Para coordenar os sistemas de receção, armazenamento e distribuição de combustíveis líquidos
(gasóleo; gasolina; fuelóleo) até à sua entrega aos equipamentos ou sistemas consumidores. Cada

sistema:
Inclui:
• Equipamento de receção e armazenamento
• Sistemas auxiliares de aquecimento, filtragem, tratamento e bombagem
• Tubagem de distribuição
• Instrumentação, controlo e comando
Exclui:
• Contadores da receção, no sistema 103
• Sistemas de segurança, no sistema apropriado do SG 1.2.
Palavras-chave: COMBUSTÍVEL, GASÓLEO, FUEL
172.001 - Sistema de gasóleo
172.002 - Sistema de fuelóleo
173 - AR COMPRIMIDO
Para coordenar os bens associados às rede de ar comprimido do edifício. Cada sistema:
Inclui:
• Compressores de ar
• Equipamento de tratamento e distribuição, incluindo tubagem, válvulas e instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Exclui:
• Sistemas de segurança, no sistema apropriado do SG 1.2.
Palavras-chave: COMPRESSOR, AR COMPRIMIDO
173.001 - Sistema de ar de serviços gerais (oficina)
174 - SISTEMAS VAPOR
Para registar sistemas de produção e distribuição de vapor. Sistemas mais simples com uma única
caldeira englobados no sistema único de 1º nível; sistemas mais complexos, com uma ou mais
caldeiras, estruturados em sistemas de 2º nível individualizando cada caldeira + queimador +
ventilador + instrumentação + controlo específico; sistemas de alimentação e tratamento de água;
distribuição de vapor; sistemas de recuperação. Sistemas estruturados em função do grau de
complexidade da instalação, como descrito:
Inclui:
• Caldeira, queimador, ventilador, instrumentação, comando e controlo específico
• Sistemas de alimentação e tratamento de água
• Tubagem, válvulas e instrumentação de distribuição de vapor
• Sistema de exaustão e recuperação de gases de escape
Exclui:
• Caldeiras de aquecimento e de AQS, respetivamente, nos sistemas 320 e 327
Palavras-chave: VAPOR, CALDEIRA, QUEIMADOR

174.001 - Caldeira de vapor nº 1
174.002 - Caldeira de vapor nº 2
174.003 - Sistema tratament de água caldeiras.
175 - SISTEMAS PARA RESÍDUOS SÓLIDOS
Inclui os sistemas para coordenar os equipamentos de receção, armazenamento, manipulação de
resíduos sólidos. Cada sistema com vários subsistemas, a especificar, de acordo com a respetiva
tecnologia:
Inclui:
• Contentores e espaços receção
• Equipamentos de manuseamento
• Instrumentação
• Quadros de comando e controlo
Palavras-chave: RESÍDUOS SÓLIDOS, LIXO

18 - Desporto e lazer
181 - GOLF
Sistemas para coordenar as áreas a céu aberto destinadas à prática de golfe e os sistemas
específicos associados, tais como rega automática e drenagem específica. Cada sistema:
Inclui:
• As áreas verdes e as vias de circulação
• Componentes específicos (rega automática, etc.)
Exclui:
• Iluminação, no sistema 147
• Água para a rega automática, nos sistemas 161 e 162
• Mobiliário exterior, no 195
• Máquinas de corte e manutenção da relva, no 425
• Frota de buggies, no 429
• Equipamento pessoal para aluguer, no 446
Palavras-chave: GOLF, GREEN, ESPAÇO VERDE
181.001 - Pitch geral
181.002 - Greens
181.003 - Sistema de rega automática
182 - TÉNIS
Sistemas para coordenar as áreas exteriores e parcialmente cobertas destinadas à prática de ténis,
incluindo os espaços de jogo, bancadas para a assistência, cerca e respetivas portas. Incluem-se os
campos exteriores com coberturas ou estruturas de proteção; excluem-se os campos em pavilhões
desportivos. Considerar 1 (um) sistema por campo ou conjunto de campos incluídos na mesma
cercadura. Cada sistema:
Inclui:
• As áreas de jogo
• Áreas espetadores

• Cerca e vedações
Exclui:
• Telheiros e coberturas parciais, no sistema 103
• Iluminação, no 147
• Água, nos sistemas 161 e 162
• Mobiliário exterior, no 195
• Campos de ténis interiores, no sistema 254
• Áreas públicas de circulação, acesso e espaços verdes, no 193
• Sistemas centralizados de controlo de acessos, no 401
Palavras-chave: TÉNIS, COURT
182.001 - Campo nº 1 (court central)
182.002 - Campos 2 e 3
182.003 - Campo nº 4
183 - FUTEBOL
Sistemas para coordenar as áreas exteriores destinadas à prática de futebol, incluindo os espaços
de jogo, bancadas e camarotes para a assistência. As áreas interiores são consideradas no
respetivo sistema do GG 2. Cada sistema:
Inclui:
• As áreas de jogo e pistas anexas
• Áreas espetadores
• Cerca e vedações
Exclui:
• Edifício como um todo, no sistema 100
• Coberturas especiais e/ou móveis, no sistema 139
• Iluminação, no 147
• Água, nos sistemas 161 e 162
• Mobiliário exterior, no 195
• Áreas e divisões interiores no sistema apropriado do GG 2
• Áreas públicas exteriores de circulação, acesso e espaços verdes, no 193
• Sistemas centralizados de controlo de acessos, no 401
Palavras-chave: FUTEBOL
183.001 - Campo principal
183.002 - Campos de treinos nº 1
184 - OUTROS DESPORTOS EXTERIOR
Sistemas para coordenar as áreas exteriores destinadas à prática de desportos e jogos ao ar livre,
incluindo os espaços de jogo e para a assistência. 1 (um) sistema por espaço / conjunto de campos
afins. Cada sistema:
Inclui:
• As áreas para a prática do desporto
• Áreas espetadores
• Cercas e vedações

Exclui:
• Coberturas parciais, no sistema 103
• Iluminação, no 147
• Água, nos sistemas 161 e 162
• Mobiliário exterior, no 195
• Áreas públicas exteriores de circulação, acesso e espaços verdes, no 193
• Sistemas centralizados de controlo de acessos, no 401
Palavras-chave: JOGO, CAMPO
184.001 - Campo nº 1
184.002 - Campo nº 2
185 - PISCINAS
Sistemas para coordenar as piscinas, interiores ou exteriores, e os respetivos sistemas de água e
apoio ao funcionamento. Cada sistema:
Inclui:
• As áreas de piscina, propriamente, e adjacentes: lava-pés, circulação e permanência dos
utilizadores
• Áreas dos espetadores, em piscinas exteriores; nas piscinas interiores, as áreas dos espetadores
são consideradas no sistema 224
• Sistemas de água da piscina, filtragem, tratamento, instrumentação, controlo, etc.
Exclui
• Edifício ou complexo como um todo, no sistema 100
• Coberturas especiais e/ou móveis, no sistema 139
• Iluminação, no 147
• Abastecimento de água até à válvula de entrada da instalação, nos sistemas 161 e 162
• Esgoto e drenagem nos sistemas 163 e 164
• Áreas e divisões interiores no sistema apropriado do GG 2
• Áreas públicas exteriores de circulação, acesso e espaços verdes, no sistema apropriado do SG 2
• AVAC e extensões para condicionamento da temperatura da água no sistema apropriado do GG
3
• Sistemas centralizados de controlo de acessos, no 401
Palavras-chave: PISCINA
185.001 - Piscina (tanque) e adjacentes
185.002 - Sistemas de bombagem e circulação
185.003 - Filtragem e tratamento de água

19 - Ar livre
191 - VARANDAS E TERRAÇOS
Sistemas para coordenar os espaços de permanência de pessoas a céu aberto integrantes da
construção, tais como: terraços; varandas; prolongamentos de pisos e similares. Cada sistema:
Inclui:
• As áreas acima descritas e respetivas divisórias
Exclui:

• Equipamento incluído em outros sistemas, designadamente:
• Meios de ensombramento, no 134
• Coberturas e toldos, no 139
• Drenagem, no sistema 164
• Áreas interiores adjacentes no sistema respetivo do GG 2
Palavras-chave: VARANDA, TERRAÇO, ESPLANADA
191.001 - Terraço piso 12
191.002 - Esplanada sala de estar piso 0
192 - ACESSOS E ESCADAS EXTERIORES
Sistemas para coordenar os componentes da construção para acesso ao edifício, tais como:
escadas; rampas; cais de carga e descarga. Cada sistema:
Inclui:
• Os componentes acima descritos
Exclui:
• Componentes incluídos em outros sistemas, designadamente:
• Coberturas e toldos, no 139
• Drenagem, no sistema 164
• Áreas interiores adjacentes no sistema respetivo do GG 2
Palavras-chave: ESCADA EXTERIOR
192.001 - Escadaria e rampa entrada principal
192.002 - Cais exterior de mercadorias
193 - LOGRADOURO E ESPAÇOS VERDES
Sistemas para coordenar as áreas do logradouro, espaços verdes, jardins e respetivos
componentes, incluindo, se desejado, árvores e flora de jardins. Cada sistema:
Inclui:
• Os componentes acima descritos e abaixo exemplificados
• Cercas, vedações e portões de acesso
• Arruamentos e caminhos do logradouro
• Sistemas de rega automática
Exclui:
• Componentes incluídos em outros sistemas, designadamente:
• Meios de ensombramento, no 134
• Coberturas e toldos, no 139
• Drenagem, no sistema 164
• Construções acessórias, casa do guarda, armazém do jardim, etc., no sistema 102
• Áreas de parqueamento de viaturas no sistema 194
• Áreas interiores adjacentes no sistema respetivo do GG 2
Palavras-chave: JARDIM, RELVADO, ÁRVORE, ARBUSTO, CAMINHO, CERCA, VEDAÇÃO, PORTÃO,
REGA, PASSEIO

193.001 - Jardim das Palmeiras
193.002 - Sistema de rega Palmeiras
193.003 - Arruamentos e passeios
194 - PARQUE. AUTOMÓVEL EXTERIOR
Sistemas para coordenar as áreas para parqueamento de viaturas do público ou de serviço e
respetivos componentes. Um sistema por espaço. Cada sistema:
Inclui:
• Os componentes acima descritos e abaixo exemplificados
Exclui:
• Componentes incluídos em outros sistemas, designadamente:
• Construções acessórias, guarita do guarda, no sistema 102
• Coberturas e toldos, no 139
• Drenagem, no sistema 164
Palavras-chave: PARQUE, ESTACIONAMENTO
194.001 - Parque público
194.002 - Parque das viaturas de serviço
195 - MOBILIÁRIO URBANO
Sistemas para coordenar o mobiliário e decorações exteriores e respetivos sistemas específicos
Inclui:
• Os componentes acima descritos e abaixo exemplificados
Exclui:
• Componentes incluídos em outros sistemas, designadamente:
• Construções acessórias, guarita do guarda, no sistema 102
• Meios de ensombramento, no 134
• Coberturas e toldos, no 139
• Drenagem, no sistema 164
Palavras-chave: BANCO, JARDIM, MOBILIÁRIO URBANO, MOBILIÁRIO EXTERIOR
195.001 - Mobiliário urbano Jardim Botânico
195.002 - Fonte luminosa
196 - ARRUAM. E CIRCULA. EXTERIORES
Sistemas para coordenar os arruamentos e vias de circulação exteriores não incluídos no
logradouro, tais como: acessos a parques de estacionamento.
Inclui:
• Os componentes acima descritos e abaixo exemplificados
Exclui:
• Componentes incluídos em outros sistemas, designadamente:
• Drenagem, no sistema 164
Palavras-chave: RUA, ACESSO, RAMPA

196.001 - Arruamentos acesso parque ala A
196.002 - Arruamentos acesso parque ala B
197 - TERRAPLENOS E CAIS ACOSTÁVEIS
Sistemas para coordenar as áreas do terrapleno em infraestruturas portuárias ou aeroportuárias.
Um sistema por espaço. Cada sistema:
Inclui na medida aplicável:





Terrapleno em geral
Parque de contentores
Parque de apoio
Cais acostáveis

Exclui:



Componentes incluídos em outros sistemas, designadamente
Componentes como carris e caminhos de rolamento de máquinas

Palavras-chave: TERRAPLENO, CAIS, PARQUE CONTENTORES
199 - OUTROS SISTEMAS AR LIVRE
Sistemas para coordenar componentes ao ar livre não incluídos nos sistmas anteriores.

2 - ÁREAS E DIVISÕES INTERIORES
Estruturas para coordenar como bens as divisões e os espaços interiores dos edifícios na ótica da
sua utilização e especificar as respetivas caraterísticas técnicas, áreas, dimensões, revestimentos,
acabamentos e apetrechamento corrente não incluído em outros grandes grupos. No
apetrechamento corrente incluem-se: acessórios de eletricidade (interrutores, tomadas, etc.);
luminárias; lâmpadas; grelhas; difusores de ventilação; loiças sanitárias; mobiliário comum, etc.,
que é tratado como material aplicado nessa divisão e associado em conformidade ao bem:
referência do material, conforme registado no ficheiro mestre de materiais + quantidade +
localização.

20 - Áreas circulação
201 - ÁTRIOS
Suporta todos os átrios entendidos como espaços abertos amplos destinados a receção, circulação
geral ou espera dos utilizadores do edifício.
Inclui:
• Átrios principais servindo entradas e átrios subsidiários, interiores ao edifício.
Exclui:
• Espaços abertos comerciais (open space), no sistema 211 – Lojas e espaço comerciais
• Receções e balcões de atendimento, 291 – Receções e atendimento
• Átrios e vestíbulos de espaços específicos como parqueamentos, gabinetes, etc. que registados
como divisões no respetivo sistema
• Apetrechamento incluído em outros grandes grupos
Palavras-chave: ÁTRIO, VESTÍBULO

202 - ESCADAS INTERIORES
Inclui:
• Todas as escadas interiores, públicas ou de serviço.
Exclui:
• Escadas exteriores de acesso ao edifício, no 192 – Acessos, escadas e exteriores
Palavras-chave: ESCADA INTERIOR
203 - CORREDORES E VIAS DE ACESSO
Inclui:
• Todos os corredores interiores de acesso e circulação dos utilizadores ou para serviço do edifício.
Exclui:
• Áreas de circulação em espaços comerciais abertos, no sistema 211 – Lojas e espaços comerciais;
ou em grandes espaços de escritório, no sistema 215 – Grandes espaços de escritório.
Palavras-chave: CORREDOR
203.001 - Corredores piso 0
203.002 - Corredores piso 1
203.003 - Corredores piso 2
204 - INST. SANITÁRIAS PÚBLICAS
Sistemas para cadastrar as instalações sanitárias comuns servindo áreas públicas e respetivo
apetrechamento.
Nota: um sistema por conjunto afim: por piso, por zona ou por área, como exemplificado.
Inclui:
• Todos as instalações sanitárias públicas com a aceção acima.
Exclui:
• Instalações sanitárias privativas de outras áreas como lojas, quartos, escritórios, etc. nos
sistemas respetivos
• Instalações sanitárias em balneários, no sistema 251 Balneários
Palavras-chave: INSTALAÇÃO SANITÁRIA, LAVABO, WC, PÚBLICA
204.001 - Instalações sanitárias piso 0
204.002 - Instalações sanitárias piso 1
204.003 - Instalações sanitárias piso -2 parking
205 - SINAL. E PLACAS IDENTIFICA.
Sistemas para coordenar a sinalética de informação, que não a de segurança, e a identificação dos
vários espaços, designadamente: sinalização de trânsito; direções; identificação de espaços e
gabinetes; lojas; arruamentos, etc.. Considerar a (um) sistema por conjunto afim, como
exemplificado. Cada sistema:
Inclui:
• Toda a sinalética informativa que não a de segurança e os letreiros publicitários luminosos

Exclui:
• Sinalética de segurança, no sistema 120
• Letreiros luminosos, no sistema 146 ou 147, consoante sejam interiores ou exteriores
Palavras-chave: SINALÉTICA, LETREIROS, SINAL TRÂNSITO, TOPONÍMIA, LEMBRETES
205.001 - Sinalização transito
205.002 - Toponímia
208 - PARQUEAMENTO INTERIOR
Todos os espaços interiores destinados a parqueamento de viaturas, incluindo as respetivas
divisões de apoio (átrios, corredores e gabinetes próprios).
Inclui:
• Todos os espaços acima, normalmente distribuídos por sub-sistemas individualizados como se
exemplifica.
Exclui:
• Todo o equipamento incluído em outros grandes grupos, AVAC, águas, segurança, etc.
• Equipamento controlo viaturas no sistema 402 Equipamento parking e controlo viaturas
Palavras-chave: PARQUE AUTOMÓVEL, PARKING
208.001 - Parque piso -1
208.002 - Parque piso -2
208.003 - Parque piso - 3
209 - CAIS CARGA E DESCARGA INTERIOR
Todos os cais interiores de serviço do edifício destinados a carga e descarga de mercadorias ou
pessoas, incluindo as respetivas divisões de apoio (átrios, corredores e gabinetes próprios).
Inclui:
• Todos os espaços acima, normalmente distribuídos por sub-sistemas individualizados como se
exemplifica.
Exclui:
• Todo o equipamento incluído em outros grandes grupos, AVAC, águas, segurança, etc.
• Estações rodoviárias, no 271
• Equipamento controlo viaturas no sistema 402 Equipamento parking e controlo viaturas.
Palavras-chave: CAIS, MERCADORIAS, CARGA
209.001 - Cais mercadorias ala A piso -2
209.002 - Cais mercadorias ala B piso -2
209.003 - Cais dos autocarros piso -1

21 - Divisões pessoas
210 - DIVISÕES FRAC. INDIV. INDEPEND
Suporta o registo e caraterização das divisões internas das frações individuais independentes, tais
como apartamentos residenciais; lojas e escritórios com entrada própria exterior. Num mesmo
edifício considerar um sistema de 2º nível por fração.

Inclui:
• Registo e caraterização geral das divisões de cada FII (registada globalmente no sistema 101)
Exclui:
• Divisões interiores destinadas a público e/ou utilizadores comuns, no sistema apropriado deste
GG
• Componentes, sistemas técnicos e elementos de gestão incluídos em outros GGs.
Palavras-chave: DIVISÃO, QUARTO, SALA JANTAR, CORREDOR, COZINHA, VESTÍBULO, HALL, SALA
ESTAR
210.001 - Loja A
210.002 - Loja B
210.003 - Apto. r/c A
211 - LOJAS E ESPAÇOS COMERCIAIS
Todos os espaços comerciais incluídos nas áreas interiores comuns do edifício, do tipo espaço
aberto (open space) ou loja, incluindo as respetivas divisões e compartimentos (instalações
sanitárias próprias, armazenamento, etc.), cada um num sub-sistema próprio como se exemplifica.
1 (um) sistema por espaço:
Inclui:
• Todos os espaços comerciais de tipo open space.
• Lojas individualizadas nas áreas dos utilizadores do edifício
Exclui:
• Lojas com entrada direta do exterior, consideradas como frações internas individuais, registadas
no sistema 101 Frações individuais independentes, com as respetivas divisões registadas no 210.
Palavras-chave: LOJA
211.001 - Centro comercial X & Y piso 0
211.002 - Centro comercial X & Y piso 1
211.003 - Loja 001 piso 0 – ABC Moda
212 - QUARTOS
Aplicável para edifícios públicos para permanência de pessoas (hotéis, lares, hospitais, etc.).
Sistemas para cadastrar os quartos, instalações sanitárias privativas e outros espaços e respetivo
apetrechamento. Nota: registar os quartos por piso e/ou ala. Suites mais complexas no sistema
214.
Inclui:
• Todos os quartos com a aceção acima
• Instalações sanitárias privativas dos quartos.
Exclui:
• Quartos em frações individuais, no 200. Divisões de frações individuais independentes
• Suites e espaços de dormir coletivos (enfermarias, etc.), no sistema 214. Suites e similares.
Palavras-chave: QUARTO, WC PRIVATIVO

212.001 - Quartos piso 0
212.002 - Quartos piso 1
212.003 - Quartos ala norte piso 1
213 - ESCRITÓRIOS E GABINETES
Aplicável para os locais de trabalho técnico ou administrativo dos utilizadores de edifícios de
qualquer tipo. Sistemas para cadastrar os escritórios e gabinetes individuais, tipicamente,
gabinetes de trabalho e consultórios, zonas próprias, divisões privativas e respetivo
apetrechamento fixo. Nota: registar os escritórios por piso e/ou ala. Espaços mais complexos no
215. Grandes espaços escritório.
Inclui:
• Todos os escritórios, gabinetes e consultórios para os utilizadores do edifício com a aceção
acima.
Exclui:
• Escritórios em frações individuais, no 101. Frações individuais independentes e respetivas
divisões no 200.
• Espaços administartivos em open space e/ou com várias divisões no 215. Grandes espaços de
escritório
• Gabinetes médicos privativos de salas médicas específicas incluídas no sistema 241
• Escritórios, espaços e gabinetes para serviço do próprio edifício, designadamente: receções e
balcões de atendimento, no sistema 291; gabinetes de direção, serviços técnicos e
administrativos, no sistema 292.
Palavras-chave: ESCRITÓRIO, GABINETE, CONSULTÓRIO
213.001 - Escritórios piso 0
213.002 - Escritórios piso 1
213.003 - Escritórios piso 2
214 - SUITES E SIMILARES
Sistemas para coordenar divisões maiores e mais complexas do que quartos com valência para
pernoitar, tais como: suites de hotel; enfermarias; camaratas e similares; respetivas instalações
sanitárias; outros espaços e apetrechamento. Nota: 1 (um) sistema por suite.
Inclui:
• Todas as divisões com a aceção acima.
Exclui:
• Frações individuais, no 101. Frações individuais independentes; respetivas divisões no 200.
• Quartos incluídos no 212. Quartos.
Palavras-chave: SUITE, ENFERMARIA, CAMARATA

214.001 - Suite A piso 1
214.002 - Suite B piso 1
214.003 - Suite C piso 1
215 - GRANDES ESPAÇOS ESCRITÓRIO
Sistemas para cadastrar os escritórios maiores e mais complexos, tipicamente, escritórios em open
space e conjuntos de gabinetes de trabalho, zonas próprias e respetivo apetrechamento fixo.
Nota: um sistema por grande espaço, como exemplificado.
Inclui:
• Todos os escritórios com a aceção acima.
Exclui:
• Escritórios em frações individuais, no 101. Frações individuais independentes; respetivas divisões
no 200
• Salas médicas, no sistema 241.
• Salas de estar no 216 Espaços de estar e permanência
Palavras-chave: ESCRITÓRIO, OPEN SPACE, ESPAÇO ABERTO
215.001 - Banco X – Administração
215.002 - Banco X – Divisão crédito pessoal
215.003 - Banco X – Divisão rel. públicas e imagem
216 - DIVISÕES ESTAR E PERMANÊNCIA
Para coordenar divisões ou conjuntos de divisões que não estejam enquadradas em sistemas
específicos, como salas de estar, espera, leitura, bibliotecas, exposição, museus e similares,
respetivas zonas privativas, instalações sanitárias e apetrechamento. Nota: um sistema por divisão
ou conjunto afim.
Inclui:
• Todas as salas do tipo acima ou similar.
Exclui:
• Divisões especificadas em outros sistemas do SG 21. e do SG 22.
Palavras-chave: SALA ESPERA, SALA ESTAR, BIBLIOTECA, MUSEU, GALERIA
216.001 - Sala de estar Navegantes
216.002 - Sala Neptuno
216.003 - Sala Leitura Vitorino Nemésio

22 - Salas coletivas
221 - SALAS CONFERÊNCIA
Sistemas para coordenar salas de conferência (numa escola, este sistema assumirá a designação
de Salas de Aula), espaços e instalações sanitárias privativos e respetivo apetrechamento fixo.
Nota: 1 (um) sistema por sala ou grupo afim de salas.
Inclui:
• Todas as divisões com a aceção acima.

Exclui:
• Divisões incluídas noutros sistemas do GG 2
Palavras-chave: SALA AULA, SALA CONFERÊNCIAS
221.001 - Sala 0.01
221.002 - Sala 0.02
221.003 - Sala 0.03
222 - ANFITEATROS
Sistemas para coordenar divisões onde o público permanece em plano inclinado, que não sejam
salas de espetáculo ou pavilhões desportivos. Existentes tipicamente em instituições de ensino e
investigação. Inclui o próprio anfiteatro, áreas e instalações sanitárias privativas e todo o
apetrechamento fixo Nota: 1 (um) sistema por sala ou grupo afim de salas.
Inclui:
• Todas as divisões com a aceção acima.
Exclui:
• Salas de espetáculo e pavilhões desportivos e multiusos, no sistema apropriado do SG 2.6.
• Equipamento específico no GG 4.
Palavras-chave: ANFITEATRO
222.001 - Anfiteatro nº 1 Engenharia Mecânica
222.002 - Anfiteatro nº 2 Engenharia Civil
222.004 - Anfiteatro nº 3 Engenharia Minas
223 - SALAS ESPETÁCULO E MULTIUSOS
Sistemas para coordenar os espaços especificamente dedicados ao espetáculo (cinema; teatro;
desporto; música, etc.), designadamente as áreas destinadas à assistência (bancadas; plateia;
balcões; camarotes, etc); ao espetáculo, propriamente (palco; espaço orquestra; e bastidores); e
aos serviços de apoio (camarins; salas de cenografia, som; luzes, etc.). As áreas de circulação e
permanência do público não especificamente dedicadas ao espetáculo devem ser incluídas nos
sistemas apropriados do GG 2, bem como todas as instalações técnicas em sistemas do respetivo
GG. O equipamento específico (máquinas de projeção; instalação sonora; luminotecnica, etc.) a
incluir nos sistemas apropriados, existentes ou a criar, no GG 4.
Inclui:
• Todas as divisões incluídas numa sala de espetáculos com a aceção acima.
Exclui:
• Todas as divisões não específicas da sala de espetáculos, tais como, foyer, zonas de
permanência, instalações sanitárias, etc. são incluídas no respetivo sistema (embora sejam
administrativamente coordenadas no centro de custo da sala de espetáculos)
• Equipamento AVAC no sistema apropriado do GG 3..
• Equipamento específico no GG 4.
Palavras-chave: SALA ESPETÁCULOS, CINEMA, TEATRO, BANCADA, CAMAROTE, AUDITÓRIO,
PALCO

223.001 - CCB – Grande Auditório – Sala espetáculo
223.002 - CCB – Grande Auditório – Palco e bastid.
223.003 - CCB – Grande auditório – Salas apoio
224 - PISCINAS INTERIORES
Para registar os recintos das pisicnas cobertas e as respetivas áreas destinadas ao público. As
estruturas de contenção da água (piscina, propriamente), as áreas adjacentes (lava-pés, circulação
e permanência dos utilizadores), bem como todo equipamento específico (bombagem, filtragem,
tratamento da água, etc.), são registadas no sistema 185. As áreas de circulação e permanência do
público não integradas na área da piscina, propriamente, devem ser incluídas nos sistemas
apropriados do GG 2, bem como todas as instalações técnicas gerais, nos sistemas apropriados do
edifício. Considerar 1 (uma) piscina por sistema, cada uma devidamente identificada com o nome.
Inclui:
• O acima especificado
Exclui:
• As estruturas de contenção da água (piscina, propriamente) e áreas adjacentes (lava-pés,
circulação e permanência dos utilizadores), no sistema 185
• Equipamento específico da piscina (bombagem, filtragem, tratamento da água, etc.), no sistema
185
• Divisões não especificas da função da piscina (átrios, escadas, corredores, salas, etc.) no sistema
apropriado do GG 2
• Balneários, no 251
• Sistemas de aquecimento de água baseados em equipamento AVAC, em sistema apropriado do
GG 3
• Equipamento AVAC e outro não específico da piscina, em sistema apropriado do edifício.
Palavras-chave: PISCINA INTERIOR
224.001 - Piscina olímpica
224.002 - Piscina de saltos
224.003 - Piscina dos pequeninos

23 - Restauração e diversão
231 - RESTAURANTES, BARES E CAFÉS
Sistemas para coordenar as divisões especificas de restaurantes, bares e cafés, excluindo as
cozinhas, que são resgistadas no sistema 261. 1 (um) sistema por restuarante, bar ou café. Cada
sistema:
Inclui:
• Todas as divisões com a aceção acima
Exclui:
• Cozinha industrial, no sistema 261
• Hottes no sistema 365
• Equipamento AVAC no sistema apropriado do GG 3..
• Equipamento e mobiliário especializado de restauração (balcões frigoríficos, balcões de
preparação de alimentos, estufas de loiça, etc. no sistema 442

Palavras-chave: RESTAURANTE, SALA JANTAR, BAR, CAFÉ, SALÃO JANTAR
231.001 - Restaurante Lys
231.002 - Restaurante Mar à Vista
231.003 - Bar Irish Song
232 - DISCOTECAS
Sistemas para coordenar as divisões de discotecas, night clubs, boites e similares, incluindo, na
medida aplicável, os bares e outras divisões de apoio integradas. Nota: 1 (um) sistema por
discoteca.
Inclui:
• Todas as divisões com a aceção acima
Exclui:
• Iluminação e luzes em subsistema específico, a criar no sistema 146
• Cozinha no sistema 261
• Hottes no sistema 365
• Equipamento AVAC no sistema apropriado do GG 3.
• Equipamento e mobiliário especializado em sistema a criar no grande grupo 4.
Palavras-chave: DISCOTECA, NIGHT CLUB, BOITE
232.001 - Guys & dolls

24 - Instalações médicas
241 - SALAS MÉDICAS
Para registar espaços e salas médicas de maior envergadura do que os gabinetes do sistema 213,
respetivas divisões integrantes e de apoio, tais como: sala da urgência; sala de tratamentos; salas
de colheitas; serviços médico intensivos; cardiologia; gastrenterologia; pneumonologia, etc. Nota:
1 (um) sistema por sala / conjunto de divisões afins a determinada função.
Inclui:
• Todos as salas médicas não incluídas nos restantes sistemas deste SG
• Gabinetes médicos integrados nas salas médicas acima
Exclui:
• Salas em frações individuais, no 101 Frações individuais independentes.
• Gabinetes e consultórios médicos não integrantes das salas médicas, no sistema 213
• Apetrechamento e equipamento médico, no sistema 444
Palavras-chave: SALA MÉDICA, TRATAMENTOS, CARDIOLOGIA, GASTRENTEROLOGIA,
PNEUMOLOGIA
241.001 - Urgência 1
241.003 - Sala tratamentos
241.004 - Cardiologia
242 - IMAGIOLOGIA
Para registar salas e suites médicas de utilização de imagiologia, que tem exigências construtivas e
operacionais específicas, respetivas divisões integrantes e de apoio. Nota: 1 (um) sistema por sala

/ conjunto de divisões afins.
Inclui:
• Todos as salas médicas e divisões dedicadas a imagiologia
• Gabinetes médicos integrantes das salas de imagiologia
Exclui:
• Salas em frações individuais independentes, no sistema 101
• Gabinetes e consultórios gerais não integrantes das salas de imagiologia, no 213
• Apetrechamento e equipamento médico, no sistema 443
Palavras-chave: SALA RAIOS-X, IMAGIOLOGIA, TAC, RESSONÂNCIA
242.001 - Raios X piso 0
242.002 - Imagiologia I
242.003 - Imagiologia II
243 - BLOCOS OPERATÓRIOS
Para registar blocos operatórios, que têm exigências construtivas e operacionais específicas,
respetivas divisões integrantes e de apoio. Nota: 1 (um) sistema por sala / conjunto de divisões
afins.
Inclui:
• Todos os blocos operatórios, independentemente da especialidade
• Gabinetes médicos integrantes dos blocos.
Exclui:
• Gabinetes e consultórios gerais não integrantes dos blocos, no 213
• Apetrechamento e equipamento médico, no sistema 443
Palavras-chave: BLOCO OPERATÓRIO, SALA OPERAÇÕES, CIRURGIA
243.001 - Bloco cirurgia geral I
243.002 - Bloco cirurgia geral II
243.003 - Bloco oftalmologia
249 - SALAS MÉDICAS ESPECIAIS
Para registar salas especais com exigências construtivas e operacionais específicas, respetivas
divisões integrantes e de apoio, tais como salas de serviços médicos intensivos; reanimação;
berçarios, etc. Nota: 1 (um) sistema por sala / conjunto de divisões afins.
Inclui:
• Todos as salas especias com a aceção acima
• Gabinetes médicos e divisões integrantes.
Exclui:
• Apetrechamento e equipamento médico, no sistema 443
Palavras-chave: SALA MÉDICA, BERÇÁRIO

249.001 - Serviços médicos intensivos
249.002 - Reanimação I
249.003 - Berçario

25 - Instalações balneares
251 - BALNEÁRIOS
Para registar balneários e vestiários de apoio a qualquer atividade desportiva ou de lazer. Nota: 1
(um) sistema por balneário.
Inclui:
• Todos as divisões com a aceção acima
Exclui:
• Distribuição de água fria em subsistema do sistema 161 Rede de distribuição de água
• Água quente, em subsistema do sistema 327
Palavras-chave: BALNEÁRIO, VESTIÁRIO
251.001 - Balneário ténis - Senhoras
251.002 - Balneário ténis - Homens
251.003 - Vestiário fitness Senhoras
252 - SALAS HEALTH
Para registar salas health de qualquer tipo, devidamente englobadas em subsistemas sugestivos,
como exemplificado. Nota: 1 (um) sistema por sala / conjunto.
Inclui:
• Todos as divisões com a aceção acima
Exclui:
• Distribuição de água fria em subsistema do 161 Rede de distribuição de água
• Água refrigerada, se instalado, em subsistema do 308 Sistemas especiais A.R.
• Água quente, em subsistema do sistema 327 Produção e distribuição de AQS
• Vapor, se instalado: em subsistema do 174. Sistemas de vapor, se comum a outras necessidades
do edifício OU em subsistema do 447 Equipamento health, se específico deste último
• Equipamento específico no 446 Equipamento de desporto, fithess e health
Palavras-chave: HEALTH, MASSAGEM
252.001 - Massagem
252.002 - Sauna I
252.004 - Banho Turco
253 - GINÁSIOS E FITNESS
Para registar ginásios e salas destinadas à prática com aparelhos de fitness, englobados em
subsistemas com nomes sugestivos, como exemplificado. Nota: 1 (um) sistema por sala / conjunto.
Inclui:
• Todos as divisões com a aceção acima agrupadas por afinidade em subsistemas
Exclui:

• Balneários, no 251
• Equipamento específico no 446 Equipamento desporto, fitness e health
Palavras-chave: SALA FITNESS, FITNESS
253.001 - Ginásio 1
253.003 - Sala de dança
253.005 - Sala de musculação

26 - Cozinhas e outros serviços
261 - COZINHAS
Para registar cozinhas de tipo industrial, respetivas copas, áreas de apoio e o respetivo
apetrechamento fixo. Nota: 1 (um) sistema por cozinha.
Inclui:
• Todas as divisões com a aceção acima e respetivo apetrechamento.
Exclui:
• Hottes no sistema 365
• Equipamento AVAC no sistema apropriado do GG 3.
• Equipamento de cozinha no sistema 421
Palavras-chave: COZINHA, COPA
261.001 - Cozinha nº 1 Hotel Júpiter
261.002 - Cozinha nº 2 Hotel Júpiter
261.003 - Cozinha da cantina do pessoal
262 - LAVANDARIA
Para registar lavandarias de tipo industrial, respetivas áreas de apoio e o respetivo
apetrechamento fixo.
Nota: 1 (um) sistema por lavandaria
Inclui:
• Todas as divisões com a aceção acima e respetivo apetrechamento.
Exclui:
• Descarga e tramento de águas, nos sistemas 163 e 165, respetivamente.
• Sistemas de insuflação e extração de ar, no sistema apropriado do SG 3.6
• Equipamento AVAC no sistema apropriado do GG 3.
• Equipamento industrial de lavandaria, máquinas, calandras, transportadores, etc. no sistema 422
• Equipamento de lavandaria não industrial no sistema 441.
Palavras-chave: LAVANDARIA, ENGOMADORIA, ROUPA
262.001 - Lavandaria nº 1
262.002 - Lavandaria nº 2
263 - LABORATÓRIO
Sistemas para coordenar divisões especificamente destinadas a laboratórios de qualquer tipo, tais
como: análises clínicas, numa instalação hospitalar; ensaios mecânicos, fisico-químicos, etc., numa
instituição de ensino ou de investigação. Nota: 1 (um) sistema por laboratório.

Inclui:
• Todas as divisões de um laboratório
Exclui:
• Todas as divisões não específicas do laboratório, tais como, zonas de estar e permanência,
instalações sanitárias, etc., incluídas no respetivo sistema (embora, se integrantes do laboratório,
sejam administrativamente coordenadas no centro de custo do laboratório)
• Equipamento AVAC no sistema apropriado do GG 3..
• Equipamento laboratorial no sistema 445.
Palavras-chave: LABORATÓRIO
263.001 - Laboratório análises clínicas I (Pavilh. A)
263.002 - Laboratório análises clínicas I (Pavilh. B).
263.003 - Laboratório ensaios mecânicos

27 - Gares e terminais transporte
271 - ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS
Para registar as divisões e áreas, cobertas, ao ar livre, ou mistas, de estacionamento, paragem e
circulação de viaturas e de interface do público com o meio de transporte, designadamente as
plataformas de embarque e desembarque e as salas ou áreas de espera nas plataformas. 1 (um)
subsistema por estação ou conjunto afim.
Inclui:
• Gares de embarque e desembarque
• Áreas envolventes de apoio
Exclui:
• Equipamentos enquadráveis em sistemas dos outros GGs, designadamente:
• Parqueamento de viaturas: interior, no sistema 208; exterior, no sistema 194.
• Instalações sanitárias públicas, no sistema 204
• Salas de espera, que não as das plataformas, no sistema 216
• Bilheteiras e balcões de apoio ao passageiro, 291
• Escritórios e gabinetes de serviço, 292
• Sistemas contagem e controlo de passageiros, no sistema 401
• Bilhética, no sistema 403
Palavras-chave: ESTAÇÃO, GARE,
271.001 - Cais Barlavento – plataformas 1 - 11
271.002 - Cais Sotavento – plataformas 12 - 22
271.003 - Cais internacional – plataformas 23 e 24
272 - ESTAÇÕES FERROVIÁRIAS
Para registar as divisões e áreas, cobertas, ao ar livre, ou mistas, de paragem, tomada e largada de
passageiros e operações de carga com comboios, designadamente, as plataformas de embarque e
desembarque e as salas ou áreas de espera nas plataformas. 1 (um) subsistema por estação ou
conjunto afim.

Inclui:
• Gares de embarque e desembarque
• Áreas envolventes de apoio
Exclui:
• Equipamentos enquadráveis em sistemas dos outros GGs, designadamente:
• Parqueamento de viaturas: interior, no sistema 208; exterior, no sistema 194.
• Instalações sanitárias públicas, no sistema 204
• Salas de espera, que não as das plataformas, no sistema 216
• Bilheteiras e balcões de apoio ao passageiro, 291
• Escritórios e gabinetes de serviço, 292
• Sistemas contagem e controlo de passageiros, no sistema 401
• Bilhética, no sistema 403e, designadamente as plataformas de embarque e desembarque e as
salas ou áreas de espera nas plataformas. 1 (um) subsistema por estação ou conjunto afim.
Palavras-chave: ESTAÇÃO, COMBOIO, FERROVIÁRIA
273 - TERMINAIS AEROPORTUÁRIOS
274 - ESTAÇÕES MARITIMAS / FLUVIAIS
Palavras-chave: ESTAÇÃO MARÍTIMA, CAIS MARÍTIMO, FLUVIAL

29 - Serviços do edifício
291 - RECEÇÕES E ATENDIMENTOS
Sistemas para coordenar receções, portarias, espaços e divisões utilizadas primordialmente para
atendimento do público e respetivo apetrechamento fixo. 1 (um) sistema por receção. Cada
sistema:
Inclui:
• Todas as áreas e divisões integrantes utilizadas no serviço de atendimento do público
Exclui:
• Gabinetes de serviço do edifício que não tenham a função primordial de atendimento do
público, no 213.
Palavras-chave: RECEÇÃO, PORTARIA, BALCÃO ATENDIMENTO
291.001 - Receção principal
291.002 - Secretaria escolar
291.003 - Receção serviços sociais
292 - INSTALAÇÕES SOCIAIS
Sistemas para coordenar as áreas e divisões destinadas aos serviços sociais privativos do pessoal
próprio do edifício, tais como: cantina; posto médico; vestiários; balneários; instalações sanitárias
privativas desses espaços, etc. 1 (um) sistema por espaço e respetivas divisões. Cada sistema:
Inclui:
• O acima especificado
Exclui:

• Espaços de trabalho do pessoal próprio, registados em sistema apropriado do GG 2
• Espaços administartivos em open space e/ou com várias divisões no 215
• Gabinetes médicos incluídos em salas médicas específicas, no sistema 2.41
• Escritórios, espaços e gabinetes para serviço do próprio edifício, designadamente: receções e
balcões de atendimento, no sistema 291; gabinetes de direção, serviços técnicos e
administrativos, no sistema 213.
Palavras-chave: CANTINA, POSTO MÉDICO, PRIMEIROS SOCORROS, VESTIÁRIO, BALNEÁRIO,
INSTALAÇÃO SANITÁRIA
292.001 - Cantina do pessoal
292.002 - Vestiários do pessoal
292.003 - Posto médico
293 - OFICINAS
Sistemas para registo dos espaços dos serviços de manutenção interiores ao edifício e respetivas
divisões de apoio, conforme exemplificado abaixo. NB: a) Ajustar as designações dos sistemas de
2º nível aos hábitos da organização; b) especificar só os sistemas aplicáveis; c) Se a oficina se situar
em construção acessória ao edifício, registar no sistema 102. Prever 1 (um) sistema por oficina.
Cada sistema:
Inclui:
• Espaços e divisões das oficinas de manutenção, jardins, limpeza industrial, etc.
Exclui:
• Gabinete da direção / gestão da manutenção, se não integrado no espaço oficinal, no sistema
213
• Espaços administartivos em open space e/ou com várias divisões no 215
• Áreas técnicas marginal ou provisoriamente utilizadas para manutenção, no sistema 294
• Armazém de manutenção no sistema 295
• Máquinas ferramentas e ferramentas mecânicas, no sistema 425
• Ferramentas não eleitas como objetos de manutenção, designadamente as manuais e as caixas
de ferramenta individuais, incluídas no ficheiro mestre de materiais e relacionadas numa ótica
logística, no 425
Palavras-chave: OFICINA
293.001 - Oficina manutenção geral
293.002 - Oficina eletricidade
293.003 - Manutenção jardins
294 - ÁREAS TÉCNICAS
Sistemas para registo das áreas técnicas do edifício e seus anexos, que não as salas e gabinetes de
trabalho, tais como: casa da central de bombagem de incêndio; coretes; casas de máquinas
(caldeiras, chillers, UTA, bombas, grupos geradores, baterias, etc.). NB: os equipamentos,
propriamente, são registados no próprio sistema técnico e não na área. Prever 1 (um) sistema por
espaço mais complexo ou um sistema por conjunto de espaços mais simples. Cada sistema:
Inclui:
• Divisões técnicas e respetivo apetrechamento (que não o equipamento incorporado em outros
sistemas)

Exclui:
• Espaços de trabalho, gabinetes, etc. incorporados no respetivo sistema do GG 2
• Equipamentos, integrados no respetivo sistema funcional
Palavras-chave: CORETE, ÁREA TÉCNICA, CASA MÁQUINAS
294.001 - Casa das máquinas ala N
294.002 - Casa das máquinas ala S
294.003 - Sala do transformador
295 - ARMAZÉNS
Sistemas para registo dos espaços e divisões de armazenagem, que não os pequenos armazéns
estratégicos, que são incorporados no sistema a que disserem respeito. Prever 1 (um) sistema por
armazém ou conjunto de divisões de armazenagem. Cada sistema:
Inclui:
• Divisões especificas para armazenagem
Exclui:
• Espaços de trabalho, gabinetes, etc. incorporados no respetivo sistema do GG 2
• Pequenos armazéns estratégicos (rouparias no piso; estantes de apoio às oficinas; armzéns das
lojas, etc.), são incorporados no sistema a que disserem respeito
• Equipamento e apetrechamento dos aramzéns no sistema apropriado do GG 4
Palavras-chave: ARMAZÉM, PAIOL
295.001 - Armazém de secos
295.002 - Armazenamento frigorífico nº 1
295.003 - Armazenamento geral nº 1

3 - AVAC - AQUEC. VENT. E AR COND.
Grande grupo de sistemas envolvidos na produção e distribuição de calor para aquecimento ou
arrefecimento do ar e das águas sanitárias, renovação, controlo e condicionamento do ar do
edifício ou dos seus componentes, para colocar o ar nas condições de temperatura e humidade
desejadas.

30 - Produção e distribuição água fria
300 - SISTEMAS CHILLER
Para cadastrar os vários sistemas chiller produtores de água refrigerada (AR) de qualquer tipo,
destinada aos vários sistemas de climatização (UTAs; ventiloconvetores; etc.). Criar 1 (um) sistema
por chiller; cada um:
Inclui:
• Compressor ou compressores frigoríficos + motor
• Condensador
• Válvulas
• Evaporador ou evaporadores
• Instrumentação

• Equipamento de comando e controlo específico
• Quadro elétrico local
Exclui:
• Auxiliares dos chillers, designadamente circuitos de arrefecimento e torres de arrefecimento, no
sistema 301
• Equips p/ distribuição do fluído frigorigéneo: bombas, tubagens, válvulas, incluídas nos 302, 303
e 304
• Equipamentos controlo e automação comuns a mais do que um chiller, no GG.309.
• UTAs e respetiva bateria AR incluída no sistema 340.
• Ventiloconvetores e respetiva bateria AR, no sistema 344
• Equipamento de automação e controlo do GTC no sistema 490.
Palavras-chave: CHILLER, PRODUÇÃO ÁGUA REFRIGERADA, COMPRESSOR FRIGORÍFICO,
EVAPORADOR, UNIDADE FRIGORÍFICA
300.001 - Sist. chiller no. 1 (Ala Norte)
300.002 - Sist. chiller no. 2 (Ala Norte)
300.003 - Sist. chiller no. 3 (Piscina)
301 - SISTEMAS AUXILIARES CHILLERS
Para cadastrar os vários sistemas auxiliares para o funcionamento dos chillers. Cada sistema:
Inclui:
• Torres de arrefecimento ou outros permutadores
• Bombas de circulação da torre e condensador
• Tubagens, válvulas e intrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico
• Quadro elétrico local
Exclui:
• O incluído em outros sistemas deste GG
Palavras-chave: TORRE ARREFECIMENTO, BOMBA ÁGUA REFRIGERADA, CIRCULADOR ÁGUA
REFRIGERADA
301.001 - Sist. arrefecimento chiller no. 1
301.002 - Sist. arrefecimento chiller no. 2
301.003 - Sist. arrefecimento chiller no. 3
302 - SIST. COMUNS DIST. ÁGUA REFR.
Sistemas de distribuição de AR comuns a várias funções, tais como: coletor de compressão, ou ida,
de AR; coletor de retorno AR; tubagem de alimentação do chiller e retorno; respetiva
instrumentação; sistema de expansão; distribuição e retorno AR comuns a UTAs / UTANs e/ou
Ventiloconvetores e/ou outros sistemas de AR. Cada sistema:
Inclui:
• Colectores de compressão e retorno AR
• Sistemas de alimentação e retorno AR para mais do que um tipo de equipamento terminal, por
exemplo, UTAs e ventiloconvetores
• Eletrobombas (circuladores)

• Tubagem de compressão e retorno aos chillers;
• Válvulas, incluindo as de saída e entrada no coletor e excluindo as do chiller;
• Instrumentação;
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• O incluído em outros sistemas deste GG
Palavras-chave: ÁGUA REFRIGERADA, COLETOR ÁGUA REFRIGERADA, CIRCULADOR ÁGUA
REFRIGERADA, BOMBA ÁGUA REFRIGERADA, TUBAGEM ÁGUA REFRIGERADA, ACUMULADOR
ÁGUA REFRIGERADA, PERMUTADOR ÁGUA REFRIGERADA
302.001 - Coletor de retorno AR chiller 1
302.002 - Coletor de ida AR chiller 1
302.003 - Sist. AR UTA 6 e VCs quartos ala Norte
303 - SIST. ÁG. REFR. UTA E UTAN
Sistemas de distribuição de AR destinados exclusivamente a UTAs ou UTANs. Cada sistema:
Inclui:
• Eletrobombas (circuladores)
• Tubagens de compressão (ida) e retorno
• Válvulas, incluindo as de saída e entrada no coletor e excluindo as de entrada e saída na UTA
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Sistemas de água refrigerada destinados a mais do que um equipamento terminal, por exemplo,
UTAs e ventiloconvetores, no sistema 302
• Válvulas de entrada e saída nas UTAs, incluídas no sistema da UTA, 340.
Palavras-chave: UTA, UTAN, DISTRIBUIÇÃO ÁGUA REFRIGERADA, CIRCULADOR ÁGUA
REFRIGERADA, BOMBA ÁGUA REFRIGERADA
303.001 - Sistema distribuição AR UTAs 2 e 3
303.002 - Sistema distribuição AR UTAN 1
303.003 - Sistema distribuição AR UTAN 2 e UTA 4
304 - SIST. ÁG. REFR. VENTILOCONV.
Sistemas de distribuição de AR destinados exclusivamente a ventiloconvetores. Cada sistema:
Inclui:
• Eletrobombas (circuladores)
• Tubagens de compressão (ida) e retorno
• Válvulas de saída e entrada no coletor
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Sistemas de água refrigerada destinados a mais do que um equipamento terminal, no sistema

3.02
• Válvulas de entrada e saída nos VCs, incluídas no sistema do VC, 344.
Palavras-chave: DISTRIBUIÇÃO ÁGUA REFRIGERADA, VENTILOCONVETOR, CIRCULADOR ÁGUA
REFRIGERADA, BOMBA CIRCULAÇÃO ÁGUA REFRIGERADA
304.001 - Sistema distribuição AR VCs quartos N
304.002 - Sistema distribuição AR VCs quartos S
304.003 - Sistema distribuição AR VCs congressos
308 - SISTEMAS ESPECIAIS ÁG. REFRIG.
Sistemas de distribuição de AR destinados a fins especiais não especificados nos sistemas acima.
Desenvolver os subsistemas como necessário. Cada sistema:
Inclui:
• Eletrobombas (circuladores)
• Tubagens de compressão (ida) e retorno
• Válvulas de saída e entrada no coletor e excluindo as de entrada e saída no equipamento
terminal
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Sistemas de água refrigerada destinados a mais do que um equipamento terminal, no sistema
302
• Válvulas de entrada e saída nos equipamentos terminais no respetivos sistemas.
Palavras-chave: DISTRIBUIÇÃO ÁGUA REFRIGERADA, CIRCULADOR ÁGUA REFRIGERADA
309 - CONTROLO E COM. COMUM ÁG. REFR
Sistemas de comando e controlo comuns a mais do que um sistema AR. Cada sistema::
Inclui:
• Quadros elétricos comuns a mais do que um sistema AR
• Unidades de comando e controlo centralizado de AR
Exclui:
• Quadros elétricos e comandos locais de equipamentos específicos, no próprio subsistema AR
• Quadros elétricos de distribuição no sistema 143
• Automação e controlo centralizados do GTC no sistema 490
Palavras-chave: CONTROLO COMANDO ÁGUA REFRIGERADA
309.001 - Quadro elétrico chillers nº 1, 2 e 3
309.002 - Quadro elétrico chillers nº 5 e 7
309.003 - Quadro geral circuladoras AR

32 - Produção e distribuição água quente
320 - SISTEMAS CALDEIRAS AQUECIMENTO
Para cadastrar os vários sistemas de caldeira (ou caldeiras, se forem caldeiras múltiplas integradas)
utilizadas para aquecimento do fluído primário de sistemas de aquecimento. 1 (um) sistema por
cada caldeira, ou conjunto integrado. Cada sistema:

Inclui:
• Caldeira, queimador e ventilador
• Tubagem e válvulas de circulação (ida e retorno à caldeira)
• Bomba de circulação
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico
• Quadro elétrico local
Exclui:
• Caldeiras de vapor, no sistema 174
• Auxiliares das caldeiras incluídos no sistema 321
• Caldeiras exclusivamente para AQS no sistema 327
• Equipamentos para distribuição de água quente: bombas, tubagens, válvulas, incluídos nos
sistemas respetivos: 322, 323, 324 e 325
• Equipamentos controlo e automação comuns a mais do que uma caldeira, no sistema 329
• Equipamento de automação e controlo do GTC no 490.
• Baterias AQ em: UTA e UTAN, no sistema 340; VC, no sistema 344; radiadores no sistema 345
Palavras-chave: CALDEIRA AQUECIMENTO, QUEIMADOR, BOMBA CALDEIRA, PRODUÇÃO ÁGUA
QUENTE
320.001 - Sist. caldeira nº 1 (aquec. e AQS)
320.002 - Sist. caldeira nº 2
321 - SIST. AUXIL. CALDEIRAS
Para cadastrar os vários sistemas auxiliares para o funcionamento das caldeiras, tanto de
aquecimento como de AQS, tais como: alimentação e tratamento de água; alimentação de
combustível; exaustão de gases de escape; recuperação de calor. Cada sistema:
Inclui:
• Rede de tubagem, tratamento e contagem de combustível.
• Redes de tratamento, compensação e alimentação de água às caldeiras
• Instrumentação relacionada
• Equipamento de comando e controlo específico
• Quadros elétricos locais
Exclui:
• O incluído em outros sistemas, designadamente:
• Armazenagem e receção combustível líquido, no sistema 172
• Captação / armazenamento e distribuição de água, nos sistemas 161 e 162
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que uma caldeira, no sistema 329
• Equip. automação e controlo do GTC no sistema 490
Palavras-chave: BOMBA ÁGUA QUENTE, EXAUSTÃO GASES CALDEIRA, RECUPERAÇÃO CALDEIRA

321.001 - Sist. tratamento água (Casa Caldeiras)
321.002 - Sist. combust. e contad. (Casa Caldeiras)
321.003 - Sistema escape caldeira nº 1 e recuper.
322 - SIST. COMUNS DISTR. ÁG. QUENTE
Sistemas de distribuição de AQ comuns a várias funções, tais como: coletor de compressão, ou ida,
de AQ; coletor de retorno AQ; respetiva instrumentação; sistema de expansão; distribuição e
retorno AQ comuns a UTAs / UTANs e/ou ventiloconvetores e/ou outros sistemas de AQ. Cada
subsistema:
Inclui:
• Colectores de compressão e retorno AQ
• Sistemas de alimentação e retorno AQ para mais do que um tipo de equipamento terminal, por
exemplo, UTA e ventiloconvetores e radiadores
• Eletrobombas (circuladores) AQ
• Tubagem de compressão e retorno à caldeira
• Instrumentação;
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Tubagem de compressão (ida) e retorno às caldeiras, no sistema 320
• Armazenagem e receção combustível líquido, no sistema 172
• Alimentação de água no sistema 161
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que uma caldeira, no 329
• Equipamento de automação e controlo do GTC no sistema 490
Palavras-chave: ÁGUA QUENTE AQUECIMENTO, COLETOR ÁGUA QUENTE, BOMBA CIRCULAÇÃO
ÁGUA QUENTE, CIRCULADOR ÁGUA QUENTE, TUBAGEM ÁGUA QUENTE, ACUMULADOR ÁGUA
QUENTE, PERMUTADOR ÁGUA QUENTE
322.001 - Coletor ida AQ caldeiras 1 & 2
322.002 - Coletor retorno AQ caldeiras 1&2
322.003 - Sist. AQ UTA 2 e VCs quartos ala Norte
323 - SIST. ÁG. QUENTE UTA E UTAN
Sistemas de distribuição de AQ destinados exclusivamente a UTAs ou UTANs. Cada sistema:
Inclui:
• Eletrobombas (circuladores)
• Tubagens de compressão (ida) e retorno
• Válvulas, incluindo as de saída e entrada no coletor e excluindo as de entrada e saída na UTA
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Sistemas de água quente destinados a mais do que um tipo de equipamento terminal, por
exemplo, UTAs e ventiloconvetores e radiadores, no sistema 322
• Válvulas de entrada e saída nas UTAs, incluídas no sistema da UTA, 340.

Palavras-chave: CIRCULADOR UTA E UTAN, TUBAGEM ÁGUA QUENTE AQUECIMENTO, UTA, UTAN,
DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE, BOMBA ÁGUA QUERNTE UTA E UTAN
323.001 - Sistema distribuição AQ UTAs 2 e 3
323.002 - Sistema distribuição AQ UTAN 1
323.003 - Sistema distribuição AQ UTAN 2 e UTA 4
324 - SIST. ÁG. QUENTE VENTILOCONV.
Sistemas de distribuição de AQ destinados exclusivamente a ventiloconvetores. Cada sistema:
Inclui:
• Eletrobombas (circuladores)
• Tubagens de compressão (ida) e retorno
• Válvulas, incluindo as de saída e entrada no coletor e excluindo as de entrada e saída no VC
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Sistemas de água quente destinados a mais do que um tipo de equipamento terminal, no
sistema 322
• Válvulas de entrada e saída nos VCs, incluídas no sistema do VC, 344.
Palavras-chave: DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE, VENTILOCONVETOR, CIRCULADOR ÁGUA QUENTE,
BOMBA CIRCULAÇÃO ÁGUA QUENTE
324.001 - Sistema distribuição AQ VCs quartos N
324.002 - Sistema distribuição AQ VCs quartos S
324.003 - Sistema distribuição AQ VCs quartos P
325 - SIST. ÁG. QUENTE RADIADORES
Sistemas de distribuição de AQ destinados exclusivamente a radiadores hidráulicos. Cada sistema:
Inclui:
• Eletrobombas (circuladores)
• Tubagens de compressão (ida) e retorno
• Válvulas, incluindo as de saída e entrada no coletor e excluindo as de entrada e saída no radiador
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Sistemas de água quente destinados a mais do que um tipo de equipamento terminal, no
sistema 322
• Válvulas de entrada e saída nos radiadores incluídas no sistema do radiador, 345.
Palavras-chave: DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE RADIADORES, CIRCULADOR ÁGUA QUENTE
RADIADORES, TUBAGEM ÁGUA QUENTE RADIADORES, RADIADOR

325.001 - Sistema AQ radiadores quartos pisos 1 a 6
325.002 - Sistema AQ radiadores gabinetes piso 0
326 - SIST. COLETORES SOLARES AQ
Sistemas para coordenar todos os conjuntos de coletores solares para aquecimento de água e
componentes associados (aquecimento ou AQS), tais como: bombas de água quente, bombas
circuladoras, tanques hidropressores, acumuladores, termoacumuladores supletivos, tubagem e
instrumentação. O sistema termina quando entrega a água aquecida ao sistema utilizador. Cada
sistema:
Inclui:
• Baterias de painéis solares
• Tanques acumuladores próprios
• Tubagem e válvulas associadas
• Bomba de circulação
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico
Exclui:
• Painéis fotovoltaicos no sistema 145
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que um sistema AQ, no sistema 329
• Equip. automação e controlo do GTC no sistema 490
Palavras-chave: COLETOR SOLAR, DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE, CIRCULADOR ÁGUA QUENTE
326.001 - Sistema solar nº 1
326.002 - Sistema solar nº 2
327 - SIST. PRODUÇÃO/DISTR. AQS
Cada sistema inclui a caldeira (ou caldeiras, se múltiplas), utilizadas exclusivamente para AQS e
todos os componentes associados, designadamente:
Inclui:
• Equipamento para a produção de calor
• Equipamento de produção ou acumulação de AQS
• Tubagem e válvulas associadas à produção e distribuição;
• Bomba de circulação;
• Instrumentação;
• Equipamento de comando e controlo específico.
Exclui:
• Acessórios terminais, torneiras, etc. no sistema do espaço respetivo
• Caldeiras exclusivamente de aquecimento, no sistema 320
• Sistemas auxiliares de caldeiras no sistema 321
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que um sistema AQ, no sistema 329
• Equipamento de automação e controlo do GTC no sistema 490
Palavras-chave: ÁGUA QUENTE SANITÁRIA, AQS, ACUMULADOR AQS, TUBAGEM AQS, BOMBA
AQS, CIRCULADOR AQS, CALDEIRA AQS, PRODUÇÃO AQS

327.001 - Sistema AQS corpo N
327.002 - Sistema AQS corpo S
327.003 - Sistema AQS corpo C
328 - SISTE. ESPECIAIS ÁG. QUENTE
Alcança os sistemas especiais de produção ou aproveitamento de água quente, tais como bombas
de calor, incluindo tanques acumuladores; bombas circuladoras; permutadores; tubagem;
instrumentação, controlo e comando locais, até a sua entrega ao sistema utilizador. Cada sistema:
Inclui:
• Equipamento para a produção e recuperação de calor
• Tubagem e válvulas associadas
• Bomba de circulação
• Instrumentação e equipamento de comando e controlo específicos.
Exclui:
• Recuperadores de lenha, no sistema 348
• Sistemas auxiliares de caldeiras no sistema 321
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que um sistema AQ, no sistema 329
• Equipamento de automação e controlo do GTC no sistema 490
Palavras-chave: DISTRIBUIÇÃO ÁGUA QUENTE ESPECIAIS
328.001 - Sistema bomba de calor nº 1
328.002 - Sistema bomba de calor nº 2
329 - CONTR. E COM. COMUM AQ
Sistemas de comando e controlo comuns a mais do que um sistema AQ. Cada sistema::
Inclui:
• Quadros elétricos comuns a mais do que um sistema AQ
• Unidades de comando e controlo centralizado de AQ
Exclui:
• Quadros elétricos e comandos locais de equipamentos específicos, no próprio subsistema AQ
• Quadros elétricos de distribuição no sistema 143
• Automação e controlo centralizados do GTC no sistema 490
Palavras-chave: CONTROLO COMANDO ÁGUA QUENTE
329.001 - Quadro comando circuladoras 1 a 7
329.002 - Quadro comando circuladoras 8 a 11

34 - Condicionamento do ar
340 - SISTEMAS UTA E UTAN
Cada sistema inclui a UTA ou UTAN, como um todo, todos os seus constituintes internos,
componentes a montante e componentes a juzante necessários para assegurar a entrega do ar nas
condições pretendidas nos locais desejados. Registar uma UTA por sistema. Cada sistema:
Inclui:

• UTA ou UTAN como um todo
• Ventilador /es e respetivos motor e transmissão
• Baterias de aquecimento e arrefecimento
• Humidificadores/desumidificadores específicos
• Tubagem e válvulas entrada e saída AR e AQ
• Registos de controlo e fecho
• Condutas e válvulas aerólicas desde a admissão do ar até à entrada na UTA
• Condutas e válvulas aerólicas de distribuição, desde a saída até aos locais a climatizar
• Instrumentação e contadores
• Equipamento de comando e controlo específico
Exclui:
• Sistemas auxiliares comuns a mais do que uma UTA ou outro equipamento, no sistema 341
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que uma UTA / UTAN, no sistema 349
• Equipamento de automação e controlo do GTC no sistema 490
Palavras-chave: UTA, UTAN, VENTILADOR UTA UTAN, BATERIA UTA UTAN, HUMIDIFICADOR UTA
UTAN, REGISTO UTA UTAN, CONDUTA UTA UTAN, UNIDADE TRATAMENTO AR
340.001 - Sistema UTA nº 1 Sala Congressos
340.002 - Sistema UTA nº 2 Salas Congressos II
340.003 - Sistema UTAN nº 1 quartos N
341 - SIST. AUXILIARES CONDICION. AR
Sistemas auxiliares comuns a mais do que um sistema de condicionamento do ar, tais como:
alimentação de água para humidificação; sistemas de dreno de condensados, etc. Cada sistema:
Inclui:
• Todos os equipamentos e componentes envolvidos na prestação da função como acima descrito
Exclui:
• Componentes em outros sistemas
Palavras-chave: ALIMENTAÇÃO ÁGUA HUMIDIFICAÇÃO, DRENO CONDENSADOS,
341.001 - Sistema dreno UTA 1 e 2
341.002 - Sistema dreno VC quartos N
341.003 - Sistema dreno VC quartos S
343 - SISTEMAS MULTISPLIT E VRV
Sistemas multisplit, incluindo mas não cingido aos designados VRV, com uma unidade exterior e
duas, ou mais, interiores, tubagens e sistemas de dreno específicos. 1 (um) sistema por unidade
exterior. Cada sistema:
Inclui:
• Unidade exterior
• Unidades interiores associadas
• Tubagens
• Instrumentação e controlo específico
Exclui:

• Sistemas auxiliares comuns, no sistema 341
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que um sistema AC, no sistema 349
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: VRV, MULTISPLIT, APARELHO MULTISPLIT, AR CONDICIONADO
343.001 - Sistema VRV secretaria e administração
343.002 - Sistema VRV sala Vitorino Nemésio
343.003 - Sistema VRV sala de jogos
344 - SIST. VENTILOCONVETORES
Cada sistema inclui conjuntos de ventiloconvetores agrupados de forma lógica por zonas,
entendidos como o ventiloconvetor completo com os ventiladores; válvulas de entrada e saída;
baterias de aquecimento e/ou arrefecimento; drenos; comando local. Os ventiloconvetores
costumam ser individualmente designados de forma coloquial (ex. ventiloconvetor Q.116, etc.).
Cada sistema:
Inclui:
• Conjunto de ventiloconvetores
Exclui:
• Tubagens de alimentação de água refrigerada e quente, respetivamente, nos sistemas 304 e 324
• Sistemas auxiliares comuns, como os sistemas de dreno, no sistema 341
• Equipamentos de controlo e automação comuns a mais do que um sistema AC, no sistema 349
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: VENTILOCONVETOR, VENTILOCONVECTOR, BATERIA
344.001 - VCs quartos piso 1
344.002 - VCs quartos piso 2
344.003 - VCs quartos piso 3
345 - SIST. RADIADORES
Cada sistema inclui conjuntos de radiadores hidráulicos ou elétricos agrupados de forma lógica por
zonas, entendidos como o radiador completo com as respetivas válvulas e controlo individual. Os
radiadores costumam ser individualmente designados de forma coloquial (ex. radiador nº1 sala
1.12, etc.). Cada sistema:
Inclui:
• Conjunto de radiadores
Exclui:
• Nos radiadores hidráulicos, tubagens de alimentação de água quente no sistema 325
• Equipamento de controlo e automação comum a mais do que um radiador no sistema 349
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: RADIADOR, AQUECEDOR ELÉTRICO

345.001 - Radiadores restaurante Panorama
345.002 - Radiadores gabinetes piso 0
346 - SIST. HUMIDIF. E DESUMIDIFICA
Cada sistema inclui conjuntos de equipamentos de humidificação ou desumidificação que não
estejam incluídos em outros sistemas, por exemplo, UTA. Cada sistema:
Inclui:
• O equipamento propriamente e os sistemas auxiliares específicos próprios (ex. dreno;
alimentação água)
Exclui:
• Equipamentos incorporados em UTAs
Palavras-chave: HUMIDIFICADOR, DESUMIDIFICADOR
346.001 - Sistema humidificação biblioteca
346.002 - Sistema desumidificação sala massagem I
347 - SPLITS E APARELHOS AC INDIVID.
Cada sistema inclui conjuntos de equipamentos individuais split de qualquer tipo agrupados de
forma lógica por zonas. Cada equipamento entendido como 1 unidade interior + 1 unidade
exterior + tubagens + comando local. Os aparelhos são individualmente designados de forma
coloquial (ex. Split no. 1 gabinete contabilidade, etc.):
Inclui:
• Conjuntos de aparelhos split e componentes associados
Exclui:
• Equipamentos multisplit (1 unidade exterior e várias interiores), no sistema 3.43
Palavras-chave: SPLIT, APARELHO AR CONDICIONADO
347.001 - Conjunto splits piso 0
347.002 - Conjunto splits piso 11
347.003 - Conjunto splits piso 12
348 - SIST. RADIANTES E ESPECIAIS
Sistemas para coordenar equipamento de tipo radiante (pisos e paredes radiante) e outros menos
correntes como: recuperadores de lenha; salamandras; lareiras; fogões de gás, etc.
ntabilidade, etc.):
Inclui:
• Equipamentos contribuintes para as funções acima descritas
Exclui:
• Equipamentos enquadrados em outros sistemas
Palavras-chave: PISO RADIANTE, RECUPERADOR LENHA, SALAMANDRA

348.001 - Recuperadores lenha salas piso 0
348.002 - Lareiras
348.003 - Piso radiante sala massagem
349 - CONTR. E COM. COMUM AR COND.
Quadros elétricos e sistemas de comando e controlo comuns a mais do que um sistema de
condicionamento do ar, excluindo os sistemas automáticos do SADI. Cada sistema:
Inclui:
• O acima descrito
• Sensores e equipamento de controlo específico
Exclui:
• Quadros de comando específicos de cada sistema, registados no próprio sistema
• Equipamentos de controlo e automação do SADI ou do SADG, nos sistemas 121 e 122,
respetivamente
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: CONTROLO COMANDO AR CONDICIONADO
349.001 - Quadro geral UTAS 1 e 2 ala N
349.002 - Quadro geral ventiloconvetores ala N

36 - Ventilação
360 - SIST. INSUFLAÇÃO MECÂNICA
Cada sistema inclui, na medida aplicável: caixa de ventilação; ventilador; motor; condutas de
admissão de ar exterior; filtros; condutas de distribuição; registos; componentes terminais;
comando e controlo específicos. NB: os ventiladores de tipo reversível (insuflação / extração) e os
ventilzadores de impulso, correntes em túneis, incluem-se NESTE grande grupo.
Inclui:
• Caixas de ventilação
• Ventilador /es, respetivos motor e transmissão
• Registos de controlo e fecho
• Condutas e válvulas aerólicas desde a admissão do ar até à entrada no ventilador
• Condutas e válvulas aerólicas de distribuição, até aos locais e respetivos acessórios
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico
Exclui:
• Desenfumagem no sistema 367
• Equipamentos controlo e automação comuns a mais do que um ventilador, no369
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: VENTILADOR, INSUFLADOR, CAIXA VENTILAÇÃO, CONDUTA VENTILAÇÃO,
CONDUTA VENTILAÇÃO

360.001 - Pequenos ventiladores tipo janela
360.002 - Insuflação nº 1 Átrio Principal
360.003 - Insuflação nº 1
361 - SIST. EXTRAÇÃO MECÂNICA
Cada sistema inclui, na medida aplicável: caixa de ventilação; ventilador; motor; condutas de
extração de ar; registos; componentes terminais; filtros; condutas de compressão; comando e
controlo específicos. NB: ventiladores reversíveis e ventiladores de impulso, incluem-se no sistema
360
Inclui:
• Caixas de ventilação
• Ventiladores extratores, respetivos motores e transmissões
• Registos de controlo e fecho
• Condutas e válvulas aerólicas desde a admissão do ar até à expulsão para a atmosfera
• Instrumentação
• Equipamento de comando e controlo específico
Exclui:
• Desenfumagem no sistema 367
• Equipamentos controlo e automação comuns a mais do que um ventilador, no sistema 369
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: VENTILADOR EXTRAÇÃO, EXTRATOR, CONDUTA VENTILAÇÃO, REGISTO
VENTILAÇÃO, EXAUSTOR, EXTRACTOR
361.001 - Pequenos extratores tipo janela
361.002 - Sistema extração WC quartos piso 1
361.003 - Sistema extração WC quartos piso 2
362 - VENTILAÇÃO NATURAL
Cada sistema inclui, na medida aplicável: tomada de ventilação; condutas; registos; componentes
terminais e filtros. Cada sistema:
Inclui:
• O acima descrito, para insuflação ou extração
• Registos de controlo e fecho
• Condutas, válvulas aerólicas e acessórios
• Equipamento de comando e controlo específico
Exclui:
• Exutores, no sistema 363
• Equipamentos controlo e automação comuns a mais do que um ventilador, no sistema 369
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: VENTILADOR, CONDUTA

362.001 - Exaustão natural casa do gerador
362.002 - Admissão natural parque -1
362.003 - Admissão natural parque - 2
363 - SISTEMAS EXUTORES
Cada sistema inclui o exutor; meios mecânicos de acionamento; comando e controlo automático
e/ou manual; instrumentação. Tratam-se de ventiladores naturais de desenfumagem do SCIE.
Cada sistema:
Inclui:
• O acima descrito
• Sensores e equipamento de acionamento respetivo
Exclui:
• Equipamentos controlo e automação do SADI ou do SADG, nos sistemas 121 e 122,
respetivamente
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: EXUTOR
363.001 - Exutor escada A
363.002 - Exutor escada B
363.003 - Exutor jardim interior
365 - SISTEMAS DE HOTTES
Cada sistema inclui a hotte,propriamente; ventiladores; motores; elementos de filtragem; e na
medida aplicável: sistema próprio de deteção incêndio; extinção; meios de acionamento; comando
e controlo específicos, estes últimos, integrantes do SCIE. Cada sistema:
Inclui:
• O acima descrito
• Sensores e equipamento de controlo específico
Exclui:
• Equipamentos controlo e automação do SADI ou do SADG, nos sistemas 121 e 122,
respetivamente
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: HOTTE, EXTRAÇÃO COZINHA, EXAUSTOR COZINHA
365.001 - Hotte cozinha nº 1
365.002 - Hotte do grelhador
367 - SIST. MECÂNICOS DESENFUMAGEM
Cada sistema inclui: ventiladores de insuflação ou extração de desenfumagem; motores; registos;
condutas e componentes específicos dos sistemas de desenfumagem do SCIE; quadros e
comandos específicos. Cada sistema:
Inclui:
• O acima descrito
• Sensores e equipamento de controlo específico

Exclui:
• Qualquer sistema de insuflação ou extração que não cumpra as especificações para
desenfumagem
• Equipamentos controlo e automação do SADI ou do SADG, nos sistemas 121 e 122,
respetivamente
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: VENTILADOR DESENFUMAGEM, DESENFUMAGEM, EXTRATOR, EXTRACTOR
367.001 - Extração desenfumagem nº 1 parque -1
367.002 - Extração desenfumagem nº 2 parque -2
367.003 - Desenfumagem corredores ala C
369 - CONT. E COM. COMUM VENTILAÇÃO
Quadros elétricos e sistemas de comando e controlo comuns a mais do que um sistema de
ventilação, excluindo os sistemas automáticos do SADI. Cada sistema:
Inclui:
• O acima descrito
• Sensores e equipamento de controlo específico
Exclui:
• Quadros de comando de ventilação específicos de cada sistema, registados no próprio sistema
• Equipamentos de controlo e automação do SADI ou do SADG, nos sistemas 121 e 122,
respetivamente
• Equipamento de automação e controlo do GTC, no sistema 490
Palavras-chave: COMANDO CONTROLO VENTILAÇÃO
369.001 - Quadro geral comando desenf. parques
369.002 - Quadro geral ventiladores piso 1

4 - APETRECHAMENTO OPERAÇÃO
O alcance deste grande grupo pode exprimir-se sintetica e aproximadamente da sequinte forma:
com a infraestrutura e/ou o edifício e todos os seus componentes registados nos grandes grupos 1
a 3 anteriores, cabem neste grande grupo os bens necessários para habilitar o edifício ou
empreendimento a funcionar com as valências pretendidas. Integra, assim, o conjunto dos
sistemas necessários para enquadrar os equipamentos e os componentes que proporcionam ao
edifício as condições para desempenhar as funções específicas para que está destinado.

40 - Equipamento geral operação
400 - FROTA VEÍCULOS
Sistemas para coordenar veículos de qualquer tipo existentes no empreendimento: viaturas de
serviço; transporte coletivo; transporte de carga; transporte frigorífico; veículos de socorro;
bombeiros; veículos do golf (buggies); etc. Considerar um sistema por tipo de veículo. NB: adotar
as terminologias e abreviaturas já consolidadea, por exemplo, em veículos de socorro e
emergência. Cada sistema:
Inclui:

Veículos com a aceção acima
Exclui:
Veículos especiais enquadráveis noutros sistemas, tais como: gruas automóveis, 462;
empilhadores, 461; máquinas de lavagem e varredouras, 425; Máquinas de movimentação e
compactação de terras, 425
Palavras-chave: VEÍCULO, CARRO, AUTOCARRO, CAMIÃO, AMBULÂNCIA, VIATURA, AUTOMÓVEL
400.001 - Viaturas de serviço pessoal
400.011 - Transporte coletivo
400.021 - Frota de carga
401 - CONTROLO ACESSOS
Grupo para enquadrar os sistemas de controlo de acesso das pessoas ao edifício e validar o acesso
às várias áreas. Desenvolver os sistemas conforme necessário. Cada sistema:
Inclui:
Unidade central, componentes terminais e barreiras físicas específicas
Torniquetes
Exclui:
Sistemas de videovigilância e circuito interno de video (CITV), no sistema 427
Controlo de acessos integrado nos sistemas de videovigilância, no sistema 109.
Palavras-chave: CONTROLO ACESSOS, TORNIQUETE
402 - EQ. PARKING E CONTROLO VIAT.
Sistemas para o controlo de acesso de viaturas a parques de estacionamento, cobertos ou ao ar
livre, ou outras áreas de circulação de veículos . Cada sistema:
Inclui:
• Unidade central, componentes terminais e sinalização
• Barreiras físicas e cancelas
• Rede de detetores de lugares
Exclui:
• Sistemas de videovigilância e circuito interno de video (CITV), no sistema 427 ou no 109, se
integrados
Palavras-chave: PARKING, CANCELA, PARQUEAMENTO
402.001 - Controlo parque P1
402.002 - Sistema sinalização lugares P1
402.003 - Controlo parque P2
403 - BILHÉTICA
Grupo de sistemas aplicável em edifícios ou empreendimentos requerendo a emissão / validação
de títulos para acesso a: meios de transporte; espetáculos; recintos desportivos, parques de
estacionamento e similares. Cada sistema:

Inclui:
• Unidade central
• Postos terminais para emissão e carregamento de títulos
Exclui:
• Componentes terminais de validação e barreiras fixas nos sistemas 401 ou 402, consoante o caso
• Sistemas de videovigilância e circuito interno de video (CITV), no sistema 427 ou no 109, se
integrados
Palavras-chave: BILHÉTICA, MÁQUINA BILHETES, BILHETEIRA
404 - BÁSCULAS E BALANÇAS
Grupo de sistemas para coordenar equipamentos de controlo e pesagem não integrados em
sistemas específicos.
Inclui:




Básculas
Balanças
Equipamento de transmissão e emissão dos documentos respetivos

Exclui:


Equipamentos de pesagem integrados em sistemas específicos, que são incluídos no
próprio sistema.

Palavras-chave: BÁSCULA, BALANÇA, PESAGEM

41 - Equip. informático
411 - EQ. REDE INFORMÁTICA
Grupo de sistemas para coordenar os equipamentos da rede informática a partir da infraestrutura
física do edifício, tais como: transmissores wireless; switches; hubs, etc.. Cada sistema:
Inclui:
• Equipamentos e acessórios para disponibilização dos serviços da rede informática e acessos à
web
• UPS específicas
Exclui:
• UPS e energia emergência no sistema 148, ou 412, se em data centres
• Cablagens e infraestrutura física da rede, no sistema 152
Palavras-chave: WIRELESS, SWITCH, HUB, REDE INFORMÁTICA, UPS, CABLAGEM REDE
411.001 - Sistema rede Direção Financeira
411.002 - Sistema rede gabinetes piso 1
411.003 - Sistema rede gabinetes piso 2
412 - DATA CENTRES E SERVIDORES
Grupo de sistemas para coordenar servidores e equipamentos específicos dos data centres. Cada
sistema:

Inclui:
• Computadores e servidores
• Equipamentos de armazenamento e segurança de dados
• Cablagens e acessórios
• UPS específicos dos servidores / data centres
Exclui:
• UPS de alimentação de circuitos gerais de emergência, no sistema 1.48
• AVAC dos data centres no sistema apropriado do GG 3
Palavras-chave: SERVIDOR, COMPUTADOR CENTRAL, UPS SERVIDOR
412.001 - Servidores escritório
412.002 - Data center nº 1
413 - PC INDIVIDUAIS
Sistemas para coordenar os PCs de trabalho e hardware relacionado (monitores, etc.) organizados
de forma conveniente, por exemplo, por localização departamental. Cada sistema:
Inclui:
• Computadores nos postos de trabalho
• PCs portáteis do pessoal
• Componentes associados, monitores, docking stations, etc.
Exclui:
• Equipamentos integrados de comunicação, informação, captação de imagens, transmissão de
dados, etc., no sistema 154
• PCs com funções específicas no sistema respetivo (ex. monitorização de funcionamento;
controlo de processo; gestão de energia; etc.)
• Impressoras, no sistema 414
Palavras-chave: PC, COMPUTADOR PESSOAL, PORTÁTIL, MONITOR, DOCKING STATION
413.001 - PCs Direção Financeira
413.002 - PCs Serviço Pessoal
413.003 - PCs oficinas e manutenção
414 - SIST. REPRODUÇÃO E IMPRESSÃO
Sistemas para coordenar o equipamento informático com capacidade para impressão, reprodução
e leitura, designadamente, impressoras, scanners, fotocopiadoras, recetores de fax, coletores de
códigos de barras, etc. organizados de forma conveniente, por exemplo, por localização
departamental. Cada sistema:
Inclui:



Exclui:

Equipamento de impressão e reprodução
Leitores e coletores de dados
Caixas registadoras




Equipamento de impressão e reprodução não informático no sistema 443
Equipamento de impressão integrado em sistema específico, e.g. rotuladora; impressão
bilhetes.

Palavras-chave: IMPRESSORA, FOTOCOPIADORA, LEITOR CÓDIGO BARRAS, CAIXA REGSITADORA
414.001 - Impressoras Direção Financeira
414.002 - Impressoras Serviço Pessoal
414.003 - Impressoras e coletores serviços técnicos
415 - SOFTWARE
Sistemas para registar as licenças de software da organização.
Inclui:
• Título das licenças de software
• Respetivos contratos de licença e/ou manutenção e atualização
Palavras-chave: SOFTWARE, APLICATIVOS, PROGRAMA INFORMÁTICO, CONTRATO SOFTWARE,
LICENÇA SOFTWARE

42 - Equip. serviço edifício
421 - EQUIPAMENTO COZINHA
Sistemas para coordenar o equipamento e apetrechamento de tipo industrial das cozinhas e
copas. Um sistema por cozinha. Cada sistema:
Inclui:
• Fogões, fornos, grelhadores, fritadeiras, tostadeiras, torradeiras e outros equipamentos de tipo
industrial
• Batedeiras, amassadeiras e outras máquinas de cozinha
• Máquinas de lavar loiça e copos
• Frigoríficos, arcas, máquinas de gelo e outros equipamentos de frio individuais
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, entre outros:
• Espaço físico / divisões da cozinha, no sistema 261
• Sistemas de energia, fluídos e AVAC, no sistema respetivo do GG 1 ou 3
• Hottes no sistema 365
• Equipamento de frio de armazéns e câmaras frigoríficas estruturais, no sistema 423
• Eletrodomésticos de cozinha não industriais, no sistema 441
• Equipamento de segurança no sistema respetivo do SG 1.2.
Palavras-chave: FOGÃO, ESTUFA, FORNO, BATEDEIRA, FRITADEIRA, TOSTADEIRA, GRELHADOR,
TORRADEIRA, FRIGORÍFICO, MÁQUINA DE GELO
421.001 - Cozinha nº 1 Hotel Jupiter
421.002 - Cozinha nº 2 Hotel Jupiter
421.003 - Cozinha do pessoal Hotel Jupiter
422 - EQUIPAMENTO LAVANDARIA
Sistemas para coordenar o equipamento e apetrechamento de lavandarias e engomadorias. Um
sistema por lavandaria. Cada sistema:

Inclui:
• Máquinas de tipo industrial de lavar, secar, engomar e dobrar
• Transportadores e outros equipamentos de manuseamento específico
Exclui:
• Equipamento incluído em outros sistemas, entre outros:
• Descarga de águas, no sistema 163
• ETAR, se instalada, coordenada no 165
• Espaço físico / divisões da lavandaria, no sistema 262
• Sistemas de ventilação e extração, nos sistemas apropriados do SG 1.6
• Eletrodomésticos não industriais, no sistema 441
• Equipamento de segurança no sistema apropriado do SG 1.2.
Palavras-chave: MÁQUINA LAVAR, MÁQUINA SECAR, CALANDRA, MÁQUINA ENGOMAR
422.001 - Lavandaria nº 1
422.002 - Lavandaria nº 2
425 - EQ. OFICIN. MANUT E LIMPEZA
Sistemas para coordenar o equipamento das oficinas, máquinas ferramentas, ferramentas
portáteis, máquinas e equipamentos de limpeza, suspensões para lavagem de janelas,
manutenção de jardins, etc., organizados de forma lógica, como exemplificado. Cada sistema:
Inclui:
• Equipamentos com a aceção acima
Exclui:
• Divisões do edifício destinadas a oficinas e áreas técnicas nos sistemas 294 ou 294
• Empilhadores e outro equipamento de manuseamento no sistema 426
Palavras-chave: MÁQUINA FERRAMENTA, TORNO, FREZADEIRA, REBARBADORA, SUSPENSÃO,
MÁQUINA CORTA RELVA, VARREDEIRA, LAVADOURA
425.001 - Equipamento oficina manutenção
425.002 - Suspensões lavagem janelas
425.003 - Equipamento limpeza
429 - BUGGIES (GOLF)
Palavras-chave: BUGGY, BUGGI, CARRO GOLF

43 - Armazenamento & auxiliares armazen.
430 - ARMAZENAMENTO GERAL PRÓPRIO
Coordena o apetrechamento e equipamento dos armazéns de serviço do edifício ou instalação.
Um sistema de segundo nível por armazém ou grupo afim de armazéns.
Inclui:


Exclui:

Estantaria e mobiliário
Sistemas mecânicos de armazenagem




Empilhadores e outro equipamento de manuseamento do sistema da fileira 46
Iluminação no 146

Exemplos avulsos de sistemas 2º nível:
Palavras-chave: ARMAZENAMENTO, PAIOL, ECONOMATO, ROUPARIA, SOBRESSALENTE, PARTS,
MATERIAIS
430.001 - Armazém rouparia
430.002 - Armazém cozinha (secos)
430.003 - Armazém sobressalentes
430.004 - Paiol economato
431 - ARMAZENAMENTO CARGA SÓLIDA
Coordena o equipamento e apetrechamento dos espaços destinados a cargas sólidas (carga geral e
graneis), designadamente em instalações portuárias, terminais de transporte e de receção de
mercadorias. Considerar um sistema de 2º nível por tipo de carga ou por armazém.
Inclui:



Estantaria e mobiliário
Sistemas mecânicos de armazenagem

Exclui:




Empilhadores e outro equipamento de manuseamento do sistema da fileira 46
Iluminação no 146
Sistemas auxiliares no sistema respetivo; ex. ventilação (sg 36); despoeiramento (438);
segurança incêndio (sg 12)

Exemplos avulsos de sistemas 2º nível:
431.001 - Parque de sucata ferro nº 1
431.002 - Silo nº 1
432 - ARMAZENAMENTO CARGAS LÍQUIDAS
Coordena a estrutura, equipamento e apetrechamento dos reservatórios destinados a cargas
líquidas, designadamente em instalações portuárias, parques de combustíveis e terminais.
Considerar um sistema de 2º nível por reservatório.
Inclui:



Estrutura do reservatório ou tanque
Sistemas específicos para a contenção e segurança da carga (válvulas de manobra; sondas;
sensores; válvulas de segurança.

Exclui:






Sistemas de bombagem e tubagens, no 367
Iluminação no 146
Sistemas segurança antipoluição, no 128
Segurança incêndio, no sg 12.
Armazenamento combustíveis sistemas próprios no 172

Exemplos avulsos de sistemas 2º nível:

Palavras-chave: TANQUE, DEPÓSITO
432.001 - Tanque nº 1 (parafina)
432.002 - Tanque nº 2 (gasóleo)
433 - EQUIP. ARMAZ. FRIGORÍFICO
Sistemas para coordenar o equipamento de tipo industrial de armazéns, câmaras frigoríficas,
túneis de congelação e similares. Um sistema por armazém ou câmara. Cada sistema:
Inclui:
• Câmaras, compartimentos e tanques frigoríficos não integrados na estrutura do edifício
• Equipamento frigorífico, compressores e evaporadores específicos. NB: se equipamento comum
a mais do que uma câmara, criar um sistema individualizado para os comuns (ver exemplo)
• Portas e meios de fecho das câmaras
• Equipamento de manuseamento específico
• Instrumentação e sinalização
• Quadros elétricos e de comando específicos das câmaras
Exclui:
• Equipamento frigorífico de tipo doméstico: arcas, armários individualizados, etc., no sistema 441
• Divisão estrutural do edifício destinada ao espaço de armazenagem, no sistema 295
• Empilhadores, no sistema 426
Palavras-chave: CÂMARA FRIGORÍFICA, EVAPORADOR, TÚNEL CONGELAÇÃO, SERPENTINA FRIO
433.001 - Câmara frigorífica nº 1 positivos (6ºC)
433.002 - Câmara frigorífica nº 2 positivos (6ºC)
433.003 - Equip. frigo comum câmaras 1 e 2
434 - ARMAZENAMENTO GASES
Coordena a estrutura, equipamento e apetrechamento dos reservatórios destinados a cargas de
gás, designadamente em instalações portuárias, parques de combustíveis e terminais. Considerar
um sistema de 2º nível por reservatório.
Inclui:



Estrutura do reservatório ou tanque
Sistemas específicos para a contenção e segurança da carga (válvulas de manobra; sondas;
sensores; válvulas de segurança.

Exclui:






Sistemas de bombagem e tubagens, no 367
Iluminação no 146
Sistemas segurança antipoluição, no 128
Segurança incêndio, no sg 12.
Armazenamento combustíveis sistemas próprios no 171

Exemplos avulsos de sistemas 2º nível:
Palavras-chave: TANQUE GÁS, DEPÓSITO GÁS

44 - Apetrechamento para a operação
441 - APETRECH. FRAÇÕES INDIV. INDEPENDENTES
Sistemas para coordenar o mobiliário e equipamento que se queira individualizar como objeto de
manutenção (ex. peças de mobiliário especiais, antiguidades), eletrodomésticos (em frações
individuais independentes), equipamento geral de quartos e áreas públicas; equipamento de lojas
e centros comerciais. Considerar um sistema por grupo de equipamentos afins. Cada sistema:
Inclui:
• Equipamentos acima
Exclui:
• Mobiliário e equipamento que não se queira eleger como objeto de manutenção, que deve ser
codificado e registado como material e relacionado com o respetivo bem, com uma aceção
meramente logística
• Equipamento incluído nos sistemas do SG 4.2 e SG 4.4
Palavras-chave: MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICO, ELECTRODOMÉSTICO, FRIGORÍFICO, ARCA
CONGELADORA, COMBINADO, ESTANTE, QUADRO, ESQUENTADOR, FOGÃO, FORNO, MICROONDAS, TERMOACUMULADOR, TELEVISÃO, TV
441.001 - Eletrodomésticos
441.002 - Mobiliário especial e antiguidades
441.003 - Quadros e decorações parede
442 - EQ. RESTAURAÇÃO E BAR
Sistemas para coordenar o mobiliário e equipamento especializado do serviço de restauração e
bar que se queira individualizar como objeto de manutenção, tal como: estufas de loiça; richôs;
equipamento do serviço de mesas; máquinas de bebidas; máquinas de gelo em bares e
restaurantes; etc.. Considerar um sistema por área servida. Cada sistema:
Inclui:
• Equipamentos do tipo acima independentemente do local onde instalados
Exclui:
• Mobiliário e equipamento de restauração que não se eleja como objeto de manutenção, que
deve ser codificado e registado como material relacionado com o respetivo bem, registado no
sistema 231
• Equipamento incluído nos sistemas do SG 4.2 e SG 4.4
Palavras-chave: ESTUFA, BALCÃO, MÁQUINA DE GELO
442.001 - Equip. Restaurante Mar à Vista
442.002 - Equip. Restaurante Caravela
442.003 - Equip. bar Mr. Samson
443 - EQ. AUDIOVISUAL, DIDÁT. E ESCR
Sistemas para coordenar o equipamento audiovisual, didático e de escritório, para o serviço
próprio ou para aluguer, tal como: projetores; telas de projeção; sistemas didáticos; sistemas de
arquivo; encadernação, etc. não incluído nos sistemas específicos da informática e comunicações.
Considerar um sistema por tipo de equipamento. Cada sistema:

Inclui:
• Equipamentos do tipo acima independentemente do local onde instalados
• Mobiliário específico de escritório
Exclui:
• Equipamento de comuncações incluído no sistema 151
• Equipamento informático incluído nos sistemas do SG 4.1
Palavras-chave: AUDIOVISUAL, EQUIPAMENT ESCRITÓRIO, PROJETOR, VIDEO PROJETOR,
EQUIPAMENTO DIDÁTICO, MOBILIÁRIO ESCRITÓRIO
443.001 - Equip. audiovisual
443.002 - Equipamento didático
443.003 - Equip. e mobiliário de escritório
444 - MOBIL. E EQ. MÉDICO HOSPITALAR
Sistemas para coordenar mobiliário hospitalar de quartos, enfermarias e consultórios – camas
articuladas; marquesas; cadeiras de rodas; cadeiras articuladas; trolleys; etc. – equipamento
médico hospitalar portátil – medidores de tensão; aparelhos de eletrocardiograma; etc. – e
equipamento médico fixo em salas – TAC; radiografia; endoscopia; cirurgia; etc. – estes últimos,
incluindo os sistemas próprios de iluminação ou outros específicos, tudo agrupado em sistemas
afins e por serviço / localização. NB: o desenvolvimento dos sistemas de 2º nível deve ser realizado
por especialistas, obedecendo à filosofia geral descrita.
Inclui:
• O acima descrito
Exclui:
• Mobiliário corrente registado no ficheiro mestre de materiais e relacionado com o bem onde
utilizado (ex. um quarto, enfermaria, etc.) e gerido numa ótica meramente logística, ou, no caso
de mobiliário geral mais complexo, registado no 441
• Pequenos items de apetrechamento de apoio aos doentes – termómetros; arrastadeiras; etc. –
se desejado, registados no ficheiro mestre de materiais e geridos numa ótica meramente logística,
com a aceção acima
• Veículos de emergência médica, no 449
• Equipamento laboratorial, no 4.45
Palavras-chave: MOBILIÁRIO HOSPITAL, CAMA ARTICULADA, CADEIRA RODAS, MEDIDOR TENSÃO,
APARELHO CARDIOGRAMA, TAC, RADIOGRAFIA, ENDOSCOPIA, CIRURGIA
444.001 - Enfermaria 01 – mobiliário e equipamento
444.002 - Quartos piso 01 – mobil. e equipamento
444.003 - Sala TAC 1
445 - EQ. LABORATÓRIOS
Sistemas para coordenar o equipamento de laboratório de qualquer tipo instalado ou atribuído
aos vários laboratórios (análises clínicas; química; física; testes de engenharia; salas de aulas
laboratoriais; qualidade; etc.) organizados em sistemas afins. Equipamentos mais complexos
individualizados num único sistema:

Inclui:
• O acima descrito
Exclui:
• Equipamentos coordenados em outros sistemas, designadamente:
• Gabinetes de colheita para análises clínicas, no sistema 241
• Mobiliário corrente registado no ficheiro mestre de materiais e relacionado com o bem onde
utilizado e gerido numa ótica meramente logística, ou, no caso de mobiliário geral mais complexo,
registado no 441
• Veículos de colheita e laboratórios móveis registados no sistema 449
Palavras-chave: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO
445.001 - Laboratório análises clínicas edificio C
445.002 - Laboratório testes destrutivos
445.003 - Laboratório testes não destrutivos
446 - EQ. DESPORTO, FITNESS E HEALTH
Sistemas para coordenar o equipamento de desporto (espaldares; aparelhos; etc.), fitness e health
(bicicletas; passadeiras; aparelhos; etc.) organizados em sistemas afins por espaço. Cada sistema:
Inclui:
• O acima descrito
Exclui:
• Bens coordenados em outros sistemas, designadamente:
• Os espaços onde o equipamento está instalado, no sistema apropriado do GG 2
• Mobiliário corrente registado no ficheiro mestre de materiais e relacionado com o bem onde
utilizado (ex. um ginásio, sala de fitness, etc.) e gerido numa ótica meramente logística ou, no caso
de mobiliário geral mais complexo que se queira individualizar, registado no 441
• Pequenos items de apetrechamento de apoio se desejado, registados no ficheiro mestre de
materiais e geridos numa ótica logística, com a aceção acima.
Palavras-chave: APARELHOS FITNESS, HEALTH, BICICLETA, PASSADEIRA
446.001 - Ginásio 1 - equipamento
446.002 - Ginásio 2 – equipamento
446.003 - Sala de musculação – equipamentos
447 - MOBILIÁRIO COLETIVO E ESPECIAL
Para coordenar mobiliário coletivo que não esteja incluído no mobiliário corrente do espaço ou
divisão, como cadeiras numa sala de espetáculos ou pavilhão; bancos em recintos de espera, etc..
Inclui:



Exclui:

Cadeiras de sala espetáculo
Bancada
Bancos em salas de espera



Mobiliário corrente que é registado no ficheiro mestre como material e associado
à divisão onde instalado, em sistemas do grande grupo 2 (ver descrição do GG 2)

Palavras-chave: MOBILIÁRIO, CADEIRA, BANCO, BANCADA
447.001 - CCB - Cadeiras plateia
447.002 - Mobiliário galerias

46 - Manuseamento, carga e descarga
460 - PÓRTICOS
Estrutura para coordenar os pórticos de qualquer tipo, cais ou parque, apoiados em carris ou
rodados, para manuseamento de carga. Considerar um sistema de 2º nível por cada pórtico 460.001, 460.002, etc..
Cada sistema inclui:










Estrutura base, lança
Carros de rolamento e rodados
Motorizações e unidades energéticas de acionamento (translação; carros; guinchos, etc.)
Guinchos, tambores, macacos hidráulicos e respetivo acionamento
Cabos, roldanas e aparelho de laborar
Sistemas auxiliares
Cabine de comando e controlo
Instrumentação e equipamento de segurança específico
Quadro elétrico e distribuição elétrica própria

Exclui:




Sistema de alimentação elétrica em sistema 2º nível do 143
Acessórios de manuseamento de carga (spreaders; garras, etc.) em sistema dde segundo
nível a partir de 460.900
Carris de rolamento em sistema 2º nível do 103

Palavras-chave: PÓRTICO DE PARQUE, PÓRTICO DE CAIS
400.001 - Pórtico cais nº 1 MAGUE 60
400.002 - Pórtico cais nº 2 MAGUE 60
460.900 - Spreaders pórticos
461 - EMPILHADORES
Estrutura para coordenar empilhadores de qualquer tipo agrupados em sistemas de segundo nível
por afinidade técnica. Se empilhador puder funcionar também como máquina de rechego, incluir
no sistema empilhadores. Sugestão de agrupamento:
Empilhadores ligeiros agrupados em sistemas de segundo nível por tipo, ex. diesel, gás, elétricos,
etc.- 461.001 Empilhadores ligeiros diesel; 461.002 Empilhadores ligeiros elétricos; etc.
Empilhadores pesados, considerar um sistema de 2º nível para cada empilhador - 461.003 Empilhador HYSTER FL-30-23, 461.004 - Empilhador...,etc..
Cada sistema inclui:



O empilhador como um todo (vários no mesmo sistema, se ligeiros)
Estrutura base, chassis, sistema elevação, etc.









Garfo ou espalhador (spreader)
Rodados
Motorização e unidades de acionamento (translação; hidráulicos; etc.)
Transmissões, caixa direção, macacos hidráulicos e respetivos acionamentos
Sistemas auxiliares
Cabine de comando e controlo
Instrumentação e equipamento de segurança específico

Exclui:


Acessórios de manuseamento de carga rotáveis (adicionais ao instalado) em sistema de
segundo nível a partir de 461.900

Palavras-chave: EMPILHADOR, SPREADER EMPILHADOR
461.001 - Empilhadores ligeiros diesel
461.002 - Empilhadores ligeiros elétricos
461.003 - Empilhadores BOBCAT / rechego
461.004 - Empilhador 40t HYSTER
462 - GRUAS
Estrutura para coordenar gruas para manuseamento de carga, de pneus ou carris. Considerar um
sistema de 2º nível para cada grua - P11.001, P11.002 etc..
Cada sistema inclui:










Estrutura base e lança
Carros de rolamento e rodados
Motorizações e unidades energéticas de acionamento (translação; carros; guinchos, etc.)
Guinchos, tambores, macacos hidráulicos e respetivo acionamento
Cabos, roldanas e aparelho de laborar
Sistemas auxiliares
Cabine de comando e controlo
Instrumentação e equipamento de segurança específico
Quadro elétrico e distribuição elétrica própria

Exclui:




Sistema de alimentação elétrica em sistema 2º nível do 143
Acessórios de manuseamento de carga (spreaders; garras, etc.) em sistema de segundo
nível a partir de 462.900
Carris de rolamento em sistema 2º nível do 103

Palavras-chave: GRUA
462.001 - Grua GROVE H35S15 20t
462.900 - Baldes carvão
462.901 - Garras grua
463 - TRATORES E ATRELADOS
Estrutura para coordenar tratores ligeiros e pesados utilizados especificamente para a
movimentação de cargas em instalações portuárias, aeroportuárias e outras de movimentação de
carga agrupados em sistemas de 2º nível por tipo e/ou função. Sugestão:






Tratores ligeiros em conjuntos agrupados por tipo: diesel; elétricos; gás
Atrelados (trailers) agrupados em conjuntos afins: ligeiros; pesados
Tratores pesados: um sistema de 2º nível por trator
Plataformas auto propulsionadas: um sistema por equipamento

Cada sistema inclui:


Um ou vários equipamentos, completos, incluindo, como componentes: o motor, sistemas
de manuseamento e respetivos componentes

Exclui:


Tratores englobados no conceito frota de veículos, no sistema 400.

Palavras-chave: TRATOR, TRACTOR, TRAILER, ATRELADO, PLATAFORMA MOVIMENTAÇÃO
463.001 - Tratores ligeiros Diesel carga
463.002 - Tratores ligeiros elétricos carga
463.003 - Trator VOLVO 30M24
463.004 - Platraforma automóvel KAMAG 150t
464 - TRANSPORTADORES MECÂNICOS
Transportadores de tela, rolos ou similar, com acionamento mecânico para movimentação de
cargas sólidas, incluindo equipamentos auto-propulsionados. Um sistema de 2º nível para cada
transportador.
Cada sistema / 1 transportador inclui:






Estrutura
Passadeira, tela, rolos e respetivos suportes
Motores e unidades de acionamento
Sistemas auxiliares (hidráulicos, lubrificação, eletricidade)
Meios de propulsão, se instalados

Exclui:


Transportadores sem acionamento mecânico, em 465

Palavras-chave: TAPETE TRANSPORTADOR, CONVEYOR, TAPETE ROLANTE, TRANSPORTADOR
ROLOS
464.001 - Transportador tela nº 1 Receção
464.002 - Transportador tela nº 2 Receção
465 - TRANSPORTADORES TUBULARES E DUCTOS
Sistema para coordenar transportadores tubulares com meios mecânicos para movimentação de
carga sólida, designadamente, aspiradores de cereais, cimento, etc.. Um sistema de 2º nível para
cada transportador.
Cada sistema inclui:






Estrutura e tubagem
Motores e unidades de acionamento
Central de vácuo ou insuflação
Sistemas auxiliares (hidráulicos, lubrificação, eletricidade, despoeiramento específico)
Meios de propulsão, se instalados

Exclui:



Ductos e caleiras de transporte sem acionamento mecânico, em 466
Despoeiramento comum a outros sistemas em

Palavras-chave: DUCTO, TRANSPORTADOR TUBO, ASPIRADOR
465.001 - Coluna aspiração nº 1 Cais A
465.002 - Coluna aspiração nº 2 Cais A
465.003 - Central vácuo colunas 1 e 2
466 - MEIOS PASSIVOS CARGA/DESCARGA
Sistema para coordenar transportadores e outros equipamentos sem meios mecânicos para
movimentação de carga sólida, designadamente: tremonhas; funis; rampas. Um sistema de 2º
nível para agrupar conjuntos de equipamentos simples.
Cada sistema inclui:




Estrutura e tubagem
Sistemas auxiliares (hidráulicos, lubrificação, eletricidade, despoeiramento específico)
Meios de movimentação e posicionamento, se instalados

Exclui:


Meios com acionamento mecânico para movimentação de carga sólida em 464 ou 465

466.001 - Tremonhas
467 - SISTEMAS CARGA E DESCARGA LÍQUIDOS
Sistemas para coordenar as linhas de graneis líquidos em portos e instalações similares. Sistemas
de segundo nível normalmente sistematizados por função / produto e tipo de linha (isolada/não
isolada; aquecida/não aquecida, etc) como se exemplifica:





467.001 - Linha nº 1 receção fuel (isolada/aquecida)
467.002 - Linha nº 16 alimentação fuel estações 1 e 4 (isolada/aquecida)
467.101 - Linha nº 7 receção parafina (isolada/aquecida)
467.201 - Linha nº 11 receção jet fuel

Cada sistema inclui:




Tubagem, estrutura de suporte, isolamentos e revestimentos
Meios de aquecimento
Válvulas de manobra e de segurança

Exclui:





Instrumentação, no sistema de controlo/comando
Automação
Equipamento de segurança
Sinalética

Palavras-chave: LINHA, TUBAGEM, BOMBAGEM

467.001 - Central bombagem parafina nº 1
467.002 - Central bombagem nº 2 (jet)
467.003 - Linha fuelóleo 102 (ponte cais)
468 - MÁQUINAS CONSTRUÇÃO E REMOÇÃO TERRAS
Estrutura para coordenar máquinas de movimentação de terras, rechego, construção de estradas
e simulares agrupados em sistemas de segundo nível por afinidade técnica. Sugestão de
agrupamento:



Máquinas ligeiras, por exemplo, dumpers, agrupadas em sistemas de segundo nível por
tipo, ex. 468.001 Dumpers; 468.002 Motocultivadores; etc.
Máquinas pesadas, considerar um sistema de 2º nível para cada - 468.003 - Caterpillar SD
2600 nº 4; 468.004 - Caterpillar SD 3100 nº 11,...,etc..

Cada sistema inclui:










A maquina como um todo (várias no mesmo sistema, se ligeiras)
Estrutura base, chassis, sistemas hidráulicos, etc.
Pás e acessórios
Rodados e lagartas
Motorização e unidades de acionamento (translação; hidráulicos; etc.)
Transmissões, caixa direção, macacos hidráulicos e respetivos acionamentos
Sistemas auxiliares
Cabine de comando e controlo
Instrumentação e equipamento de segurança específico

Exclui:


Acessórios rotáveis (adicionais ao instalado) em sistema de segundo nível a partir de
468.900

Palavras-chave: PÁ CARREGADORA, TERRAPLANAGEM, ASFALTADORA, DUMPER,
MOTOCULTIVADORA



468.001 - Dumpers ligeiros
468.002 - Caterpillar SD 2600 nº 4

