
 

Atividades realizadas no ano de 2019 – Futura Ala Pediátrica  
 
Este ponto de situação contemplou as intervenções no perímetro do hospital, excluindo 
todo o trabalho que foi desenvolvido em backoffice e em ambiente fabril. 

Paralelamente, como tem sido divulgado, foram desenvolvidos os processos de 
transferência de serviços clínicos em áreas de intervenção ou áreas contíguas à obra, de 
forma a permitir o seu adequado desenvolvimento. 

O Banco de Sangue do São João, o maior banco de sangue hospitalar do país, já está a 
funcionar nas novas instalações desde dezembro 2019, que beneficia de um espaço 
totalmente renovado e representa uma melhoria no desempenho do processo. 

As restantes áreas do Serviço de Imunohemoterapia, que inclui os laboratórios, o hospital 
de dia, a área de apoio ao serviço de urgência e a criopreservação dos transplantes 
hematopoiéticos, já se encontram nas novas instalações, assim como as obras de 
transferência da Unidade de Cuidados Intensivos e Intermédios de Pediatria (UCIP), 
que também já foi concluída. 

 
 Montagem do estaleiro e intervenções derivadas (instalação das alimentações elétricas, 
implantação de sistemas de segurança de obra, áreas de produção e social); 
 
 Ensaios e testes na estrutura existente; 
 
 Levantamentos e desvios de infraestruturas; 
 
 Pré-preparação de estrutura metálica; 
 
 Estudo e preparação das sapatas para gruas; 
 
 Delimitação interiores e proteções; 
  
 Desmontagem de áreas técnicas; 
  
 Provetes e ensaios de estrutura; 
  
 Reuniões técnicas de obra; 
 
  



 

 Execuções das fundações e maciços das gruas;  
 
 Inicio da fase de demolições, de acordo com o plano desenhado, de forma a minimizar o 
impacto nos serviços clínicos;  
 
 Acionamento do estaleiro de produção;  
 
 Receção de materiais;  
 
 Execuções das fundações e maciços das gruas com recursos a mico estacas;  
 
 Demolições pavimentos corpos A e B;  
 
 Intervenções estruturais corpo norte;  
 
 Adaptação da área provisória de Cuidados Intensivos; 
 
 Demolições pavimentos e acerto de cotas nos corpos A e B;  
 
 Preparação pilares piso 01 e 02;  
 
 Alvenarias piso 2; 
 
 Mudança da UCIP; 
 
 Desmontagem da área Unidade Cuidados Intermédios Pediatria; 
 
 Execução de fechos de obra ao nível da Urgência de Pediatria e UCIP; 
 
 Deslocalização de gabinetes médicos Urgência de Pediatria; 
 
 Construção de alvenarias ao nível do piso 2 corpo A e C; 
 
 
 
 
 
 



 

 Nova frente de obra com demolições corpo B ao nível piso 2, nomeadamente na zona 
do ex-banco de sangue;  
 
 Alargamento do perímetro de estaleiro sul;  
 
 Abertura de negativos para infraestruturas de especialidades em alvenarias e lages;  
 
 Demolição do piso 2 no antigo Serviço de Imunohemoterapia (antiga área dos dadores 
de sangue); 
 
 Execução de reforço estrutural de pilares e fundações nos pisos inferiores 02 e 01; 
 
 Implantação de estacas de fundação e estrutura, na antiga área da Unidade de 
Cuidados Intermédios Pediátricos; 
 
 Deslocalização da totalidade dos laboratórios e áreas adjacentes do Serviço de 
Imunohemoterapia, situados no piso 1, para as novas instalações; 
 
 Construção de instalações provisórias de gabinetes de atendimento na área da Urgência 
de Pediatria. 


