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1. Introdução 

 

O Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos (DECivil) contempla diversas instalações 

laboratoriais de apoio às suas atividades desenvolvidas no campus da Alameda do Instituto Superior Técnico. 

No piso 02 do designado Pavilhão de Civil situam-se: 

● Laboratório de Estruturas e Resistência de Materiais (LERM) 

● Laboratório de Construção (LC) 

● Laboratório de Hidráulica e Recursos Hídricos e Ambientais (LHRHA) 

● Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes (LVCT) 

● Laboratório de Geotecnia (LG) 

 

No piso 01 existe outro laboratório bem como salas de apoio aos laboratórios listados acima: 

● Sala 01.09 de apoio ao LERM 

● Sala 01.10 de apoio ao LVCT 

● Sala 01.12 correspondente ao laboratório de Ambiente, associado ao LHRHA 

● Sala 01.19 de apoio ao LC 

● Sala 01.34 correspondente ao Laboratório de Arquitetura (ISTAR)  

 

Ainda no Pavilhão de Civil, no piso 03, existem dois espaços associados a laboratórios, nomeadamente: 

● Sala de bombas do LHRHA 

● Espaço do LERM onde existe também a Central de Betonagem 

 

Sob a gestão do DECivil existem ainda três laboratórios situados no edifício de Minas e que não estão inseridos 

no âmbito deste manual: 

● Laboratório de Processamento de Matérias Primas José Quintino Rogado 

● Laboratório de Geomecânica 

● Laboratório de Mineralogia e Petrologia 

 

Poder-se-á obter mais informações acerca dos laboratórios do Departamento seguindo a ligação: 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/departamentos/decivil/unidades-de-apoio 

 

https://fenix.tecnico.ulisboa.pt/departamentos/decivil/unidades-de-apoio
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2. Enquadramento 

 

O presente documento pretende descrever as condições gerais de funcionamento dos laboratórios 

experimentais do DECivil (e respetivos espaços associados) situados nos pisos 01, 02 e 03 do Pavilhão de Civil. 

As localizações destes laboratórios e espaços encontram-se indicadas nas Figuras 1 a 3. 

  

Figura 1 - Planta do piso 01 do Pavilhão de Civil 

 

 

Figura 2 - Planta do piso 02 do Pavilhão de Civil 
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No piso 02 existe uma casa de banho de utilização mista (masculino/feminino) para os utilizadores (com um 

espaço para troca de vestuário), um balneário para uso exclusivo dos técnicos de laboratório e, dentro da 

oficina do LERM, existe ainda uma pequena sala fechada para apoio a refeições dos técnicos de laboratório. 

 

 

 

Figura 3 - Planta do piso 03 do Pavilhão de Civil 

 

 

As atividades experimentais desenvolvidas nos laboratórios do DECivil têm vários âmbitos e, 

consequentemente, exigem vários cuidados que deverão ser tidos em linha de conta com este manual. Estas 

atividades contemplam: 

● Aulas do 1º, 2º e 3º ciclos apoiados no DECivil 

● Dissertações de mestrado (2º ciclo) 

● Teses de doutoramento 

● Projetos pós-doutoramento 

● Projetos de investigação 

● Prestação de serviços 
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3. Estrutura organizacional 

 

Pertencente à Comissão Executiva do DECivil existe o Diretor Geral dos Laboratórios. Cada laboratório tem 

um professor responsável, designado por Diretor de Laboratório. Atualmente, os laboratórios contam com 

um total de cinco técnicos distribuídos da seguinte forma: 

● Dois técnicos no LERM 

● Um técnico no LVCT 

● Um técnico repartido entre o LHRHA no período da manhã e o LC no período da tarde 

● Dois técnicos no LC, sendo que um deles está repartido pelo LG 

 

Nesta estrutura acresce ainda o Coordenador dos Laboratórios. A estrutura organizacional geral pode ser 

consultada na figura 4 e estrutura organizacional detalhada pode ser consultada na figura 5. 

 

 

Figura 4 - Estrutura organizacional geral 
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Laboratório de Estruturas e 
Resistência de Materiais 
(LERM) 
Diretor: José Oliveira Pedro 
jose.oliveira.pedro@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2233 

Laboratório de Construção 
(LC) 
 
Diretor: Maria da Glória Gomes 
maria.gloria.gomes@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2358 

Laboratório de 
Geotecnia (LG) 

 
Diretor: Rafaela Cardoso 
rafaela.cardoso@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2422 

Laboratório de Vias de 
Comunicação e 
Transportes (LVCT) 
Diretor: Luís Picado Santos 
luispicadosantos@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 3715 

Laboratório de Hidráulica, 
Recursos Hídricos e 
Ambientais (LHRHA) 
Diretor: António Heleno Cardoso 
antonio.cardosos@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2147 

Assistente Técnico 
Fernando Alves 
fernandomalves@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2049 

Assistente Técnico 
Jorge Pontes 
jorge.pontes@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2048 

Assistente Técnico 
Francisco Almeida 
leonel@civil.ist.utl.pt 
Ext: 2025 

Assistente Técnico 
Pedro Costa 
pcosta@civil.ist.utl.pt 
Ext: 2047 

Assistente Técnico 
Rui Garcia 
rui.garcia@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2044 

 

 

  
Coordenador dos Laboratórios 
(atualmente este cargo não está ocupado 
devido a restrições orçamentais). 

Comissão Executiva 
Diretor Geral dos Laboratórios: António Sousa Gago 
antonio.gago@tecnico.ulisboa.pt 
Ext: 2207 

Figura 5 - Estrutura organizacional detalhada 
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4. Funções 

 

Os Diretores dos Laboratórios, que devem ser professores do DECivil, são eleitos por um período de dois anos, 

coincidente com o mandato da Presidência do Departamento. 

O Coordenador dos Laboratórios responde diretamente à Comissão Executiva e apoia a coordenação geral 

dos laboratórios ao nível da gestão de pessoal, das condições de limpeza, segurança, gestão de resíduos e 

controlo de acessos. Colabora ativamente com os vários Diretores dos Laboratórios na resposta às 

necessidades específicas da investigação e ensino, bem como a supervisão de equipamentos e na gestão e 

alocação de pessoal técnico de laboratório; desenvolve também trabalhos de apoio aos ensaios e 

coordena/realiza atividades de manutenção, incluindo a reparação de equipamentos laboratoriais. 

Os técnicos de cada laboratório, embora hierarquicamente dependentes dos respetivos Diretores de 

Laboratório, estão sob a dependência funcional do Coordenador, a quem reportam as atividades; têm como 

funções desenvolver trabalhos de apoio às aulas de laboratório, aos trabalhos de investigação e de prestação 

de serviços, bem como controlar a correta utilização dos vários espaços e equipamentos afetos ao seu 

laboratório. 

São considerados utilizadores dos laboratórios todos os docentes do DECivil e, desde que devidamente 

inscritos como tal, os alunos de mestrado ou de doutoramento por si orientados, outros elementos que 

consigo colaborem no âmbito de atividades de ensino, investigação e prestação de serviços e, ainda, 

investigadores das unidades de investigação do DECivil. A inscrição de cada utilizador é feita junto do Diretor 

do respetivo laboratório; poderá também ser considerada por cada Diretor, a título excecional, a admissão de 

outros utilizadores, nomeadamente, alunos de mestrado ou de doutoramento, bolseiros, docentes e 

investigadores de outros departamentos do IST ou de entidades externas. 

É da responsabilidade de cada utilizador garantir que é portador de seguro de acidentes pessoais para poder 

frequentar as instalações laboratoriais. É também da responsabilidade de cada utilizador a utilização dos 

equipamentos de segurança e proteção adequados ao trabalho que desenvolve e de acordo com as regras 

específicas de cada laboratório. Os funcionários ADIST ou IST-ID estão cobertos pelo seu seguro de trabalho; 

os funcionários IST estão segurados pela própria instituição; e os alunos do IST estão cobertos pelo seguro 

escolar. 
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5. Horário de funcionamento 

 

Estão definidos dois períodos distintos de funcionamento dos laboratórios, nomeadamente: 

● Horário Normal de Funcionamento (HNF): dias úteis das 9h00 às 17h00 

● Horário Alargado de Funcionamento (HAF): dias úteis das 17h00 às 9h00, sábados, domingos, 

feriados e dias de encerramento oficial do IST 

O HNF é definido, ainda que com alguma flexibilidade, pelo horário de trabalho dos funcionários dos 

laboratórios, período no qual é espectável a sua presença. O período de referência do almoço é das 12h30 às 

13h30 podendo ser ajustado em mais ou menos trinta minutos por forma a satisfazer as necessidades de cada 

laboratório. Os trabalhos que necessitem do apoio de técnicos devem ser organizados de maneira a não 

coincidirem com o período de almoço dos mesmos e a não comprometer esse horário. Poderá dar-se o caso 

de existirem aulas de laboratório coincidentes com este período havendo, portanto, a necessidade pontual 

de ajustar os períodos de almoço dos técnicos. 

 

6. Acessos e permanência nos laboratórios 

 

Todos os acessos pelo exterior aos laboratórios do piso 02 são bloqueados e reabertos, todos os dias úteis, 

pelo segurança em serviço no Pavilhão, às 20h00 e 8h00, respetivamente. Nos restantes períodos, 

nomeadamente aos sábados, domingos, feriados e dias de encerramento oficial do IST, os referidos acessos 

permanecerão bloqueados. 

O controlo de acesso aos laboratórios será feito pela porta de vidro do piso 02, da torre norte do edifício, 

mediante a apresentação do cartão de acesso.  

No HNF qualquer pessoa com cartão de acesso ao edifício poderá aceder aos laboratórios com exceção de 

alunos de mestrado a quem temporariamente tenha sido concedido o acesso ao edifício por ter um posto de 

trabalho nos pisos 2 ou 3. Caso existam alunos de mestrado que também necessitem de acesso aos 

laboratórios, este terá de ser solicitado pelo docente responsável ao Diretor do Laboratório. 

No HAF todos os acessos terão de ser solicitados pelos docentes responsáveis aos Diretores dos respetivos 

laboratórios. 

Os utilizadores dos laboratórios ficam responsáveis pela garantia da adequada utilização dos espaços e dos 

seus equipamentos e assumem a responsabilidade por danos pessoais e materiais que daí possam ocorrer. 
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O DECivil desenvolveu o presente manual onde constam os procedimentos de segurança dos laboratórios, de 

aplicação obrigatória. O desconhecimento destes procedimentos não iliba os utilizadores das consequências 

do seu não cumprimento. 

Definiram-se quatro espaços laboratoriais distintos no piso 02: 

● Espaço 1: Laboratório de Construção (LC); 

● Espaço 2: Laboratório de Estruturas e Resistência de Materiais (LERM); 

● Espaço 3: Laboratório de Hidráulica, Recursos Hídricos e Ambientais (LHRHA); 

● Espaço 4: Laboratório de Geotecnia (LG) + Laboratório de Vias de Comunicação e Transportes 

(LVCT). 

Dentro deste HAF existem duas regras fundamentais e cumulativas que em circunstância alguma poderão ser 

quebradas, nomeadamente: 

1. Nenhum utilizador pode estar sozinho nos laboratórios. Impreterivelmente terão de estar, pelo 

menos, duas pessoas presentes num mesmo Espaço sendo que a segunda pessoa não necessita de 

ter um cartão de acesso, mas tem de ser reconhecível pela Instituição e ter ligação ao DECivil. 

2. A utilização das instalações laboratoriais no HAF obriga a que os utilizadores anunciem ao vigilante a 

sua presença nos laboratórios, dirigindo-se à recepção do edifício ou telefonando (Ext. 2018) ou 

avisando-o quando este fizer a ronda periódica ao laboratório. Esta medida visa informar a segurança 

da presença de utilizadores nos laboratórios fora do HNF. 

Os vigilantes em funções no pavilhão receberão instruções para procederem a rondas frequentes nas 

instalações laboratoriais. Sempre que se verifiquem não conformidades no cumprimento destas duas regras, 

tal será registado em relatório e o acesso desses utilizadores aos laboratórios será revogado por tempo 

indeterminado até decisão pela Comissão Executiva. 

No caso particular do LERM, a presença de utilizadores neste período de HAF obriga sempre à presença de, 

pelo menos, um técnico. Exceções a esta regra terão de ser previamente aprovadas pelo Coordenador dos 

Laboratórios e pelo Diretor do LERM. 

Durante um período de duas semanas no mês de agosto, definido anualmente pelo Conselho de Gestão, os 

laboratórios do DECivil estão encerrados. Só será permitido o acesso em condições excecionais e mediante a 

autorização do Diretor do Laboratório, da gestão do edifício e da Segurança. Os responsáveis deverão informar 

a gestão do edifício das necessidades de acesso neste período. Nos períodos de tolerância de ponto 

concedidos aos técnicos, os laboratórios funcionarão com as mesmas regras do HAF. 

A porta de gradeamento amarela existente à entrada do LERM apenas estará aberta no Horário Normal de 

Funcionamento dos laboratórios. Fora deste horário, deverá estar aberta apenas caso se encontre presente, 

pelo menos, um dos técnicos deste mesmo laboratório. 
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O portão de grade metálica verde existente no muro exterior, lado poente, do Instituto Superior Técnico, que 

está localizado no pátio exterior dos laboratórios, não é ponto de acesso aos mesmos, pelo que deve 

permanecer sempre fechado exceto para execução de cargas, descargas ou outros trabalhos que pela sua 

natureza obriguem a sua abertura.  

7. Segurança 

 

Todos os técnicos e utilizadores devem contribuir para o bom funcionamento dos laboratórios, tanto a nível 

de segurança de instalações como de ferramentas e equipamentos.  

A permanência e a realização de trabalhos nas instalações laboratoriais deverão respeitar as regras de 

segurança vigentes, nomeadamente: 

✔ seguir rigorosamente as instruções fornecidas pelo professor/orientador e pelos técnicos de 

laboratório; 

✔ nunca trabalhar sozinho no laboratório; 

✔ nunca realizar trabalhos não autorizados. Todos os procedimentos e equipamentos devem ser 

expressamente autorizados. Novos trabalhos devem ser expressamente autorizados pelo Diretor do 

laboratório; 

✔ conhecer os caminhos de evacuação e a localização das saídas de emergência, assim como dos 

equipamentos de segurança e sua forma de utilização; 

✔ colocar todos os objetos pessoais nos cacifos disponibilizados; 

✔ utilizar óculos de segurança ou viseira de proteção, máscara com elemento filtrante para trabalhos 

com produção de cheiros ou poeiras, capacete ou auriculares de proteção sempre que necessário; 

✔ evitar usar anéis no laboratório, pois sob eles poderão alojar-se produtos irritantes; 

✔ não utilizar fitas, fios ou outros acessórios que possam ficar presos nos equipamentos em 

funcionamento; 

✔ os técnicos dos laboratórios devem vestir fardas nas quais está identificado o laboratório a que 

pertencem. Deste modo é possível distinguir facilmente os técnicos dos utilizadores; 

✔ recomenda-se que os utilizadores usem um colete de alta visibilidade que permita a sua rápida 

identificação; 

✔ evitar o contacto de qualquer substância com a pele. Utilizar luvas adequadas sempre que 

necessário; 
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✔ não utilizar lentes de contacto no laboratório. As lentes de contacto são difíceis de remover em caso 

de salpico ou de entrada de corpo estranho no olho.  

✔ o corpo deve estar o mais protegido possível. É proibido utilizar sandálias, chinelos ou sapatos 

abertos e tecidos inflamáveis. Deve ser utilizado calçado adequado fechado, com biqueira que 

proteja contra danos mecânicos e com sola antiderrapante e com proteção contra perfuração; 

✔ caso tenha o cabelo comprido, recomenda-se que o mantenha preso durante a realização de ensaios 

ou a operação de máquinas, de modo a evitar que fique preso em equipamentos em funcionamento;  

✔ manter o local limpo, arrumado e com as circulações desobstruídas. Uma adequada organização do 

espaço de trabalho minimiza a ocorrência de acidentes de trabalho; 

✔ não colocar material sólido dentro das pias ou ralos; 

✔ não colocar solventes/resíduos de solventes nas pias ou ralos. Devem ser utilizados recipientes 

adequados para o efeito e corretamente identificados (ver capítulo 13); 

✔ cumprir os procedimentos adequados para eliminação de resíduos (ver capítulo 13); 

✔ verificar que o laboratório fica em segurança sempre que sair. Verificar se existem torneiras de água 

e gás abertas, ou equipamentos indevidamente ligados; 

Como complemento a esta informação sugere-se a leitura do Manual de Segurança para Laboratórios 

disponibilizado pelo NSHS. 

Pontualmente e sem aviso prévio serão realizadas rondas pelo Núcleo de Segurança, Higiene e Saúde do IST 

para verificação de não conformidades e de não cumprimento das presentes regras de segurança. As situações 

irregulares detetadas serão registas em relatório de segurança e transmitidas ao Diretor Geral dos 

Laboratórios podendo daí resultar a cessação do acesso aos mesmo até decisão em contrário. 

Existem nos laboratórios meios de combate a incêndios devidamente sinalizados bem como caixas de 

primeiros socorros. Estão também previstos simulacros com periodicidade anual.  

Em caso de emergência deverão ser seguidas as instruções presentes nos folhetos informativos afixados no 

pavilhão e nas instruções particulares de segurança. Para contactar a Central de Segurança deverá utilizar a 

extensão interna 2000 ou o contacto telefónico 218418000. 

No caso de ocorrência de um acidente de trabalho, o lesado deverá efetuar o preenchimento das 

participações de acidente e, eventualmente, fazer-se acompanhar do boletim de acompanhamento médico 

quando se deslocar à unidade hospitalar. Este procedimento varia da forma seguinte. 

 

 

http://nshs.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/10/manual-de-seguranca-para-laboratorios.pdf
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 Para funcionários IST: 

●  https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/md-nshs-14-r02-participacao-e-qualificacao-do-

acidente-em-servico.doc 

● https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/md-nshs_13_r00_-boletim-de-acompanhamento-

medico.doc 

Para funcionários ADIST: 

● http://adist.pt/files/sites/39/participacao-de-sinistro-acidentes-de-trabalho.pdf 

 

Para funcionários IST-ID: 

● http://ist-id.pt/files/sites/43/participacao-de-acidente-de-trabalho.pdf 

Para bolseiros IST: 

● http://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/participacao-de-acidentes-pessoais.pdf 

● http://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/boletim-de-exame-medico.pdf 

● http://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/boletim-de-alta-definitiva.pdf 

 

8. Trabalhos condicionados  

 

A realização de ensaios com sistemas de carga, betonagens, a utilização de ferramentas de corte ou de furação 

e de equipamentos ruidosos, e a realização de outros ensaios ou trabalhos associados a risco de acidente ou 

de dano de equipamentos só é permitida dentro do Horário Normal de Funcionamento e só deverá ser feita 

pelos técnicos dos laboratórios. Excecionalmente, os utilizadores também o poderão fazer caso mostrem 

competência e destreza na sua realização e mediante a autorização do Coordenador dos laboratórios ou dos 

técnicos. Fora deste Horário e sem a presença de um técnico, estes trabalhos só serão permitidos mediante 

autorização do Coordenador ou do Diretor do laboratório. 

 

9. Equipamentos com autorização especial 

 

Os laboratórios têm alguns equipamentos que pelas suas características interferem no normal funcionamento 

das atividades de outros espaços do DECivil. A utilização de tais equipamentos requer a autorização do 

Coordenador dos laboratórios ou do Gestor do edifício. Por motivos de segurança estes equipamentos devem 

https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/md-nshs_13_r00_-boletim-de-acompanhamento-medico.doc
https://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/md-nshs_13_r00_-boletim-de-acompanhamento-medico.doc
http://adist.pt/files/sites/39/participacao-de-sinistro-acidentes-de-trabalho.pdf
http://ist-id.pt/files/sites/43/participacao-de-acidente-de-trabalho.pdf
http://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/participacao-de-acidentes-pessoais.pdf
http://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/boletim-de-exame-medico.pdf
http://drh.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/45/boletim-de-alta-definitiva.pdf
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ser operados com a presença de um técnico e só devem funcionar, preferencialmente, após as 17h00. Os 

equipamentos com autorização especial são os seguintes: 

● Forno a gás (Prof. João Correia) - produção de cheiros e fumos intensos;  

● Túnel de vento (LERM) - produção de ruído intenso; 

● Britadeira (LC) - produção de ruído intenso. 

10. Equipamentos, ferramentas e espaços disponíveis 

 

Os laboratórios possuem uma grande diversidade de ferramentas que estão guardadas em locais próprios. 

Algumas delas são para uso exclusivo dos técnicos sendo que outras poderão ser usadas pelos utilizadores 

mediante o seu pedido junto dos técnicos. Os utilizadores ao efetuarem o pedido ficarão responsáveis pela 

correta utilização da mesma. A ferramenta logo após a sua utilização deverá ser limpa, devolvida e arrumada 

em local próprio. As ferramentas não podem ficar espalhadas nem podem ser levadas das instalações 

laboratoriais. O mesmo procedimento se aplica aos equipamentos laboratoriais. Os técnicos dos laboratórios 

poderão negar o empréstimo caso não sejam observadas as condições acima mencionadas. 

Os laboratórios possuem também uma grande diversidade de equipamentos sendo que a grande maioria 

requer conhecimentos específicos para a sua operação. Estes equipamentos são para uso exclusivo dos 

técnicos ou, caso estes não tenham conhecimentos para tal, de outros utilizadores devidamente autorizados 

pelo Diretor do laboratório. Alguns equipamentos mais simples podem ser operados pelos utilizadores desde 

que estes tenham autorização por parte dos técnicos e demonstrem conhecimentos e perícia para tal. 

Nos laboratórios existem duas viaturas geridas pelo Gestor do edifício e que poderão ser requisitadas pelos 

utilizadores: uma carrinha VW Transporter de categoria mista (passageiros e carga) com a lotação de 6 pessoas 

incluindo o condutor, e uma carga máxima permitida de 950 kg; e uma carrinha Fiat Doblo também de 

categoria mista, com uma lotação de 5 pessoas incluindo o condutor. A condução das viaturas apenas pode 

ser feita por pessoal devidamente autorizado para tal mediante declaração assinada pelo Presidente do 

Instituto Superior Técnico. A requisição de utilização terá um custo associado e para o efeito é necessário 

entregar devidamente preenchido e assinado o documento “Formulário para requisição de viatura” fornecido 

pelo Coordenador dos laboratórios ou pelo Gestor do edifício. Neste documento, o requerente deve indicar 

as datas pretendidas, o local de deslocação e o código PEP à qual vai ser debitada a utilização da carrinha. A 

manutenção das viaturas é feita pelo DECivil. 

Existe no LERM um empilhador frontal elétrico e uma ponte rolante que apenas podem ser utilizados pelos 

técnicos dos laboratórios, portadores de formação e certificação de manobrador destes equipamentos. A 

manutenção e gestão do empilhador é conjunta e repartida entre o LERM e o LC, enquanto que a manutenção 

e gestão da ponte rolante é da responsabilidade do LERM. 
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Na oficina de apoio do LERM, onde são executadas as peças necessárias para montagem e realização de 

ensaios, existem ferramentas e equipamento com algum grau de perigosidade que requerem conhecimentos 

específicos para o seu manuseamento. Deste modo, o acesso a este espaço é apenas limitado aos técnicos do 

LERM e ao Coordenador. A utilização deste espaço por outro funcionário ou utilizador dos laboratórios requer 

sempre autorização do Diretor do LERM. 

11. Limpeza 

 

A limpeza dos laboratórios localizados no piso 02 é efetuada por uma empresa externa e coordenada pela 

gestão do edifício. Na limpeza dos laboratórios apenas está contemplada a limpeza e substituição dos sacos 

dos caixotes de lixo, de materiais recicláveis (em quantidades transportáveis pelas empregadas de limpeza) e 

a lavagem dos pavimentos. Estão excluídas as limpezas de bancadas, equipamentos e outras montagens 

laboratoriais. É da responsabilidade dos utilizadores zelarem pela arrumação das zonas e espaços e 

desimpedir os locais a limpar. 

A limpeza dos espaços laboratoriais do piso 01 é feita diariamente no período da tarde. Relativamente à 

limpeza dos espaços do piso 02, esta é realizada semanalmente e geralmente sempre nos mesmos dias, 

conforme a distribuição na Tabela 1 (que poderá estar sujeita a alterações, consoante necessidades pontuais).  

 

Tabela 1 - Limpeza dos laboratórios por empresa externa 

Limpeza LC LERM LG LVCT LHRHA WC mista 

Segunda-feira Manhã Manhã - - - Manhã 
Terça-feira - - - - - Manhã 

Quarta-feira - - Manhã Manhã - Manhã 
Quinta-feira - - - - - Manhã 
Sexta-feira - - - - Manhã Manhã 

12. Controlo de pragas 

 

Sempre que for detetado nas instalações dos laboratórios, tanto nos espaços interiores como nos exteriores, 

vestígios de presença de pragas, como por exemplo, ratos ou baratas, deverá ser informado o Coordenador 

dos laboratórios ou o Gestor do edifício para que seja contactado o Núcleo de Saúde Higiene e Segurança 

(NSHS). Eventuais alterações aos pontos de desratização e desbaratização deverão também ser comunicadas 

à gestão do edifício. 
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13. Recolha de resíduos 

 

Os laboratórios do piso 02 possuem contentores próprios e devidamente identificados para a triagem e 

separação de resíduos, nomeadamente, lixo comum, papel/cartão e plástico. Estes contentores estão 

localizados no corredor central entre o LERM e o LC. Todos os utilizadores devem ser responsáveis pela correta 

separação e eliminação de resíduos respeitando as etiquetas existentes nos contentores. Na Tabela 2 

encontram-se sintetizados os tipos de resíduos. Os resíduos de construção e demolição produzidos nos 

laboratórios podem ser colocados pelos respetivos produtores no contentor aberto que está localizado no 

exterior, no pátio poente. Apenas são admitidos resíduos de construção ou demolição e de rochas ou solos. 

Não são admitidos outros tipos de resíduos que possam contaminar os resíduos colocados no contentor.  

Tabela 2 - Síntese dos tipos de resíduos 

Tipo de resíduo Caracterização do resíduo 

RCD (Resíduos de Construção e 

Demolição) 

Resíduo proveniente de trabalhos de construção, reconstrução ou 

alteração de elementos estruturais, incluindo materiais de 

construção, inertes, ligantes, restos de argamassa e de betão, 

produtos betuminosos, provetes de betão e/ou argamassa, etc. 

Papel/cartão Resíduo proveniente de produtos de papel, cartão ou dele derivado; 

Plástico Resíduo proveniente de produtos de plástico ou dele derivado; 

Madeira e sucata metálica 
Resíduo proveniente de produtos de madeira ou dele derivado e 

produtos ou sucata metálica; 

Lixo urbano 
Resíduo que pela sua natureza ou composição, seja semelhante ao 

resíduo proveniente de habitações; 

Fibras de Vidro e Carbono 
Resíduo proveniente de produtos de fibras de vidro, carbono ou dele 

derivado; 

Resíduos Perigosos 
Resíduo que apresente, pelo menos, uma característica de 

perigosidade para a saúde ou para o ambiente; 

REEE (Resíduos de 

Equipamentos Elétricos e 

Eletrónicos) 

Resíduo proveniente de todos os equipamentos elétricos e 

eletrónicos 

 

Os resíduos de papel, cartão e plástico devem ser colocados nos contentores existentes nos laboratórios e 

destinados para esse fim. A sua triagem deve ser feita de acordo com a informação da etiqueta do contentor. 

De salientar que o papel/cartão que for separado tem de ser de boa qualidade e não pode estar contaminado 

(p.e. com gordura, papel de casas de banho, …). O papel contaminado é considerado como resíduo urbano e 

eliminado como tal. 
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Sempre que existam madeiras e materiais metálicos para eliminar, estes devem ser armazenados nos 

laboratórios em local apropriado até perfazerem uma quantidade suficiente para serem transportados para a 

compactadora existente no Campus da Alameda, podendo ser colocados atrás desta, sem obstruir o acesso 

aos outros ecopontos existentes no local. 

Os resíduos de fibra de vidro e carbono não devem ser colocados no contentor aberto que está localizado no 

exterior. Estes materiais devem ser armazenados nos laboratórios em local apropriado até perfazerem uma 

quantidade suficiente para encher um contentor apenas destinado para esse fim.  

Em ambos os casos anteriores, sempre que existir uma quantidade suficiente para eliminar, o Coordenador 

dos laboratórios ou o Gestor do Edifício deverá contactar o NSHS por forma a proceder à sua remoção. 

Devido às suas características, os resíduos perigosos devem ser armazenados em local seguro até poderem 

ser transportados para o armazém de resíduos localizados no Jardim da Química (Campus da Alameda). Estes 

resíduos devem estar devidamente embalados e acondicionados e todos os recipientes devem ser 

identificados com uma etiqueta de risco químico (indicação do código LER, Tabela 3). As etiquetas são 

facultadas pelo NSHS. Em caso de necessidades excecionais de entrega de resíduos ou de fornecimento de 

recipientes vazios, deverá solicitar-se a presença de um colaborador do NSHS. 

Tabela 3 - Exemplos de resíduos perigosos e respetivo Código LER 

Exemplo de Resíduo Código LER de Resíduo Perigoso 

Ácido Hidroclórico LER: 06 01 06* - “Outros ácidos” (p.e. Ácidos) 

Hidróxido de Sódio LER: 06 02 05* - “Outras bases” (p.e. Bases) 

Nitrato de Prata 
LER: 06 04 05* - “Resíduos contendo metais pesados” (p.e. 

metais pesados) 

 

Os laboratórios não têm nenhum ponto de recolha para resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, 

pelo que todos os equipamentos deste tipo podem ser colocados nos pontos eletrão localizados no Jardim da 

Química (Campus da Alameda). Também não têm nenhum ponto de recolha para pilhas e acumuladores pelo 

que estes tipos de resíduos podem ser colocados nos recipientes existentes nos outros (diversos) pavilhões. 

No caso de ser necessário eliminar acumuladores de maiores dimensões dever-se-á contactar o NSHS.  

Para mais informações sobre resíduos consulte o anexo VII do Manual de Segurança para Laboratórios do 

NSHS. 

 

http://nshs.tecnico.ulisboa.pt/files/sites/10/manual-de-seguranca-para-laboratorios.pdf
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14. Pedidos de intervenção 

 

O correto funcionamento das instalações laboratoriais, espaços e redes associadas (por exemplo, distribuição 

de água, ar comprimido, águas residuais) deverá ser garantido. Sempre que forem detetadas anomalias que 

afetem o normal funcionamento dos mesmos, estas deverão ser reportadas ao Gestor do edifício, o qual será 

responsável por efetuar ou transmitir essa informação, através de uma funcionalidade específica (“pedido de 

intervenção”) para o efeito, que se encontra disponível na Intranet do DECivil seguindo a ligação: 

https://www.civil.ist.utl.pt/admin/submissaoPedidos.php  

 

15. Realização de obras 

 

A realização de quaisquer obras ou intervenções nos laboratórios deverá ser objeto de autorização do DECivil. 

É da responsabilidade da gestão do edifício agilizar os procedimentos junto do Núcleo de Obras e do Núcleo 

de Manutenção, efetuando o respetivo acompanhamento em conjunto com o Coordenador dos laboratórios. 

Sugere-se a leitura das regras para a realização de obras e pedidos de manutenção do IST na seguinte ligação: 

http://dtecnica.ist.utl.pt/files/normas_obras_mant.pdf. 

 

16. Espaços exteriores 

 

O espaço exterior dos laboratórios não deve ser utilizado como local de armazenagem de materiais ou 

produtos. Nas situações de falta de espaço no interior ou devido às dimensões de alguns produtos e materiais 

pode ser excecionalmente utilizado para tal, desde que os utilizadores tenham a devida autorização, os 

espaços fiquem organizados, os acessos fiquem desimpedidos e a fossa de decantação acessível. Para mais 

informações associadas às questões de segurança relacionadas com espaços de armazenagem consulte o 

capítulo 19. 

17. Procedimentos em caso de visitas externas 

 

O Instituto Superior Técnico promove anualmente junto de entidades internas e externas atividades que 

visam promover ou divulgar os cursos existentes (por exemplo, Verão na Técnica, visitas de estudo). 

As visitas externas carecem da autorização do DECivil, em coordenação com o Conselho de Gestão. 

https://www.civil.ist.utl.pt/admin/submissaoPedidos.php
http://dtecnica.ist.utl.pt/files/normas_obras_mant.pdf
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18. Sugestões de melhoria 

 

As sugestões de melhoria deste manual devem ser endereçadas à gestão do edifício 

(pedro.miguel.sanches@tecnico.ulisboa.pt) que posteriormente as enviará à consideração da Comissão 

Executiva do DECivil. 

  

mailto:pedro.miguel.sanches@tecnico.ulisboa.pt
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Instruções particulares de segurança (Plano de Segurança Interno do DECivil elaborado pelo NSHS) 
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Declaração de cumprimento dos procedimentos de segurança 

 

Eu _________________________________________________________________________, 

n.º mecanográfico / ist-ID__________________. 

 

1. Declaro que tomei conhecimento da existência do Manual das Instalações Laboratoriais do 

Departamento de Engenharia Civil, Arquitetura e Georrecursos no Pavilhão de Civil, cujo modelo 

base está disponível na página da internet: 

http://www.civil.ist.utl.pt/documentos/Manual_Laboratorios_2019.pdf  

2. Declaro que cumprirei todas as regras, indicações e metodologias definidas neste Manual, bem 

como zelarei para que as mesmas sejam cumpridas. 

3. Declaro que compreendo e aceito que o não cumprimento ou desrespeito das regras, indicações 

ou metodologias contidas neste Manual pode levar à inibição do meu acesso aos laboratórios do 

DECivil por tempo indefinido, a determinar pelo Diretor dos laboratórios. 

 

 

 

 

Lisboa, ______ de ___________________ de 20____ 

 

Assinatura do utilizador: ________________________________________________________ 

 

Recebido: ___________________________________________________________________ 

http://www.civil.ist.utl.pt/documentos/Manual_Laboratorios_2019.pdf

