Nova sede da EDP
Visita técnica às obras de construção
Numa iniciativa da Comissão Executiva da Especialização em Direção e Gestão da Construção, decorreu
no passado dia 16 de Outubro de 2013, uma visita técnica às obras de construção da nova sede da EDP
– Energias de Portugal, na Av. 24 de Julho, em Lisboa.
O novo edifício, sede da EDP, terá 8 pisos acima do solo e seis em cave, com uma área total de 46.258
m2, dos quais 13.967 m2 destinados a escritórios, onde se concentrarão cerca de 750 trabalhadores.
Este espaço contará ainda com 481 lugares de estacionamento, sendo 172 lugares de utilização pública.
O atelier Aires Mateus Associados é o responsável pela arquitetura e o gabinete AFAconsult tem a cargo
a responsabilidade dos projetos das diversas especialidades.
A construção está a cargo do consórcio Mota-Engil / HCI e a fiscalização da Pengest.
Tem um custo previsto de 57 milhões de euros, prevendo-se a sua conclusão no final do 2º semestre de
2014.

O Eng. Fernando Santos, Diretor da EDP-Imobiliária, fez uma apresentação e descrição do projeto,
objetivos estabelecidos e resultados esperados com a reorganização deste novo espaço que irá albergar
uma grande parte dos serviços, hoje espalhados pela cidade.
O Eng. Nuno Guerra, responsável do Consórcio, fez uma explicação técnica das várias fases que a obra
já atravessou: montagem do estaleiro, envolvente, escavação, condicionantes arqueológicas, contenções,
fundações, e construção dos pisos abaixo do térreo, onde hoje se encontram a decorrer os trabalhos.
Foi partilhada, com os presentes, a complexidade técnica e a inovação de algumas soluções, que tem
obrigado a desenvolver estudos e ensaios em modelos de tamanho real, de que são exemplo as soluções
de fachada.

Seguiu-se a visita à obra, em que todos tiveram a oportunidade de constatar as dificuldades e soluções
apresentadas pelos oradores, com destaque para a utilização de betão branco, em muitos dos elementos
estruturais, que farão parte dos espaços a utilizar nos dois primeiros pisos enterrados.
O número de interessados nesta visita, ultrapassou largamente a limitação de participantes, pelo que,
oportunamente será organizada nova visita a esta obra, de forma a proporcionar esta oportunidade a
mais membros da Ordem.
A documentação apresentada está disponível em http://www.ordemengenheiros.pt/pt/centro-deinformacao/dossiers/apresentacoes/nova-sede-da-edp/
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