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FICHA TÉCNICA 
Edifício Oceânica I 
 
 

Empreendimento Edifício Oceânica 1 

localização Palmarejo Baixo, Cidade da Praia / Ilha de 
Santiago, Cabo Verde 

Projeto de Arquitetura Oceânica, Lda - Arquiteto Patrick Santos 
Construtora CONSTROL, Lda 
Projeto de estrutura CONSTROL, Lda 

Projeto das instalações STEE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E 
ENERGIA, LDA. 

Projeto do ar-
condicionado 

STEE - SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E 
ENERGIA, LDA. 

Projeto da Caixilharia FTA, Lda 
Área do terreno 570 m2 
Número de torres 1 

Número de andares 7 andares superiores e um andar inferior para 
garagem mais terraço 

Número de unidades 

2 Apartamentos x 4 andares = 6 Apartamentos 
(R/C, 4º, 5º e 6º) 
3 Apartamentos x 4 andares = 12 Apartamentos 
(1º, 2º e 3º) 
1 Apartamento x 1 andar = 1 Apartamento (7º) 

Número de 
Estacionamentos 

O empreendimento dispõe de um total de 9 
lugares para estacionamento no andar inferior. 

FUNDAÇÃO 
Descrição Fundação tipo estaca raiz. 

ESTRUTURA 

Descrição Estrutura de concreto com lajes aligeiradas 
(constituídas por vigotas de betão pré-
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esforçado e blocos de cofragem - 
abobadilhas) 

TIPOLOGIA DOS ANDARES 

Divisão por Andar 2 apartamentos por andar, 3 apartamentos por 
andar e 1 apartamento por andar 

Sanitários 3 nas unidades do tipo T2 e T3 e 5 na unidade 
T5 

Altura de laje a laje R/C ao 6º andar: 2.6 metros 
7º andar: 2.9 metros 

Pé-direito útil R/C ao 6º andar: 2.4 metros 
7º andar: 2.7 metros 

iluminação 
Pré-instalação de Luzes Led e Fitas Led de 6.000 
Kelvins e 4.000 Kelvins em todos os 
Apartamentos 

AR-CONDICIONADO 

Descrição Pré-instalação de sistema de esgoto para ar-
condicionado em todos os Apartamentos 

ELETRICIDADE 

Capacidade 
Normal 

A energia é fornecida diretamente pela 
empresa ELECTRA SA em baixa tensão 
A distribuição de energia ocorre através de 
condutores de alumínio e barramentos 
blindados 

Capacidade 
Alternativa de 
Emergência 

Grupo Gerador de Energia a Diesel como 
alternativa ao abastecimento normal para o 
atendimento de 100% da capacidade projetada 
para o edifício. 

CAIXILHARIAS EXTERIORES 

Descrição 
Caixilharia exterior em alumínio lacado na cor 
cinza com vidro duplo com alta performance 
de luminosidade, baixa transmissão acústica e 
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baixa absorção térmica (contando com uma 
ponte térmica em Árgon na caixa de ar);  
Guarda-corpo das varandas em vidro 
laminado de 8mm;  
Resguardo de duche em vidro temperado de 
10mm;  
Painel panorâmico nos apartamentos a partir 
do quarto andar com dois vãos grandes em 
vidro duplo com sistema de fixação “Clean” que 
permite uma visão sem obstruções para o 
exterior;  

CARPINTARIA 

Roupeiros 
Roupeiros com interior em laminado revestido 
com película decorativa e portas em 
termolaminado lacado e espelho;  

Portas 
Portas de entrada dos apartamentos 
blindadas; 
Portas interiores em madeira 

Rodapés Rodapés em madeira 

Cozinha 

Cozinhas com armários superiores e inferiores 
com portas em MDF lacado branco e interiores 
em aglomerado cinza,  
Bancada da cozinha em quartzo compacto 
branco/cinza;  

Equipamentos de 
Cozinha 

Todos os equipamentos são da marca TEKA e 
incluem: 
Forno Gás ou Elétrico (opção) 
Microondas 
Placa de gás de 4 pontos em cristal preto 
Exaustor decorativo de parede/ilha 

EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS 
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Descrição 

Sanitas compactas da marca “ROCA” ou 
equivalente em louça de cor branca e 
autoclismo da mesma cor.  
Bancada de lavatório com vazo de pousar, 
espelho sobre a bancada e torneira 
monocomando; 
Base de chuveiro feito no piso em porcelanato 
incluindo resguardo em vidro temperado; 

ELEVADOR 

Descrição Capacidade: 6 pessoas ou 480Kg 
Velocidade nominal 1.6 m/s. 

SEGURANÇA PATRIMONIAL 

Descrição Sistema de Videoporteiro incorporado em todos 
os Apartamentos. 

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

Descrição 

O prédio ainda possui carreteis de combate a 
incêndios em todos os andares com 
mangueiras de 25 metros, um reservatório de 
água independente para o efeito, um hidrante 
na fachada do edifício e um motor de 
bombagem independente dedicado para 
manter todo o sistema de combate a incêndio 
pressurizado. 

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 

Descrição 
Em todos os andares, nas zonas comuns, existe 
iluminação de emergência com baterias 
independentes, em caso de falha elétrica   
TELECOMUNICAÇÕES 

Descrição O edifício conta com um ramal de fibra Ó ptica, 
TV e satélite em todos os apartamentos 

GÁS 
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Descrição 
O projeto inclui uma rede de distribuição de 
rede de gás a partir de abrigo de garrafas 
instalado no piso térreo. 

REVESTIMENTO TETOS E PAREDES 

Descrição 

Cerâmicas e porcelanatos em paredes de 
cozinha, wc e pisos de compartimentos 
interiores e varandas;  
Todos os tetos têm forro de pladur e isolamento 
térmico e acústico garantido com o 
preenchimento no seu interior com lã mineral;  
Revestimento de caixa de escada em pedra 
mármore; 
Paredes barrados e pintados com tinta SITA 
“Cináqua” para o interior e “Nováqua” no 
exterior;  

CANALIZAÇÃO 

Descrição 
Instalação de água quente e fria;  
Tanque central para armazenamento de 
reserva com capacidade cerca de 50 m3 

 
Informações adicionais: 

§ Entrada com acesso por degraus de escada e rampa adaptada a pessoas 
com necessidades especiais;  

§ Porta de entrada com afastamento de 2,5m da linha do passeio público e 
afastamento posterior de 3m da linha do lote vizinho;  

§ Corredor amplo, de 2m de largura para acesso a caixa de escada e 
elevador;  

§ Catorzeno dos dezassete apartamentos têm varandas à frente e atrás, 
apenas três apartamentos, do tipo T2, têm varandas apenas na fachada 
da frente;  

§ Terraço amplo, comum a todos os apartamentos. 
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LAYOUT DO EDÍFICIO 
Metros quadrados + Tipologia 
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PLANTAS 
dos apartamentos 
 

  

Ilustração 1 - Apartamento T3a com 189,9 m2 
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Ilustração 2 - apartamento T2b com 105,9 m2 
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Ilustração 3 - Apartamentos T3 com 165,2 m2 
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Ilustração 4 - Cave com 472,5 
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  Ilustração 5 - Apartamento T2b com 105,9 m2 
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