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GRID integra equipa que projetou o Campus da Nova
em Carcavelos

A

GRID Portugal, empresa
de engenharia portuguesa
com 38 anos de existência
e uma das empresas do projeto
Portugal Steel da CMM, integra
o consórcio que, com a VCA Arquitetos, a Tetractys Arquitectos
e a Global Arquitectura Paisagista, constituíram a equipa projetista do novo Campus da Nova SBE
(School of Business and Economics) em Carcavelos.
A GRID foi responsável pela elaboração e coordenação de todos
os projetos de especialidades de
engenharia, nomeadamente estruturas e fundações, instalações
elétricas, telecomunicações, segurança, instalações mecânicas,
entre outras. A obra, orçamentada em cerca de 50 milhões euros,
e que se encontra atualmente em
fase de acabamentos, teve início
em Setembro de 2016, cerca de
três anos após o início dos estudos

levados a cabo por esta equipa
de projeto. Depois do lançamento da primeira pedra, a 27 Setembro de 2016, o empreendimento, construído em tempo recorde
pelo consórcio HCI/Alves Ribeiro, tem já marcada a sua abertura
para Setembro deste ano, ou seja,
dentro do prazo previsto. Competindo com as melhores universidades da Europa, a Nova SBE foi
concebida para um terreno com

uma área de cerca de 90.000 m2,
em frente ao Forte de São Julião
da Barra, junto à Praia de Carcavelos, com edifícios baixos, num
máximo de três pisos, e amplos espaços verdes exteriores. A área de
construção tem cerca de 75.000
m2, constituída em geral por edifícios com estrutura de betão armado, integrando no entanto algumas estruturas metálicas em zonas
cujo projeto de arquitetura assim o

exigia (estruturas mais amplas ou
de complexidade mais elevada).
De acordo com Luís Melo, Gestor de Projeto da GRID e responsável por este projeto, “foi extremamente gratiﬁcante fazer parte da
equipa responsável por esta obra
emblemática. O novo Campus da
Nova SBE oferece uma diversidade de espaços e de edifícios, num
conjunto em que a imagem do
campus surge associada à simpliﬁcação de cada espaço. Um projeto
em que se deﬁnem ambientes distintos e variados, que fomentam
a interação física e que aposta na
oferta de uma qualidade académica de excelência na Europa”.
A GRID International - Consulting Engineers é uma empresa
de Engenharia Civil que abrange
as vertentes de Projeto, Consultoria e Assessoria Técnica à Fiscalização e Construção e Gestão de Empreendimentos.

