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FUNDAÇÃO CHAMPALIMAUD – CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
Instalações multitécnicas no centro de investigação científica

O Centro de Investigação Champalimaud é um centro de investigação científica multidisciplinar, translacional e de referência no
campo da biomedicina, pertencente à Fundação Champalimaud. Este centro garante as condições ideais para que investigadores e
estudantes académicos desenvolvam projetos de excelência com aplicação clínica nas áreas das neurociências e da oncologia.
A Sotécnica abraçou este projeto, ficando responsável pelas instalações gerais ao nível da iluminação, da segurança e das
comunicações. Estes trabalhos incluíram:
Quadros elétricos (OKKEN);
Rede de alimentação de quadros;
Rede de botoneiras de emergência;
Tomadas, alimentação de equipamento e Unidade de alimentação ininterrupta;
Iluminação normal, decorativa (interior e exterior) de segurança e o sistema automático de comando e controlo de iluminação;
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas;
Deteção automática e alarme de intrusão, de incêndios e de gás combustível;
Sistema de extinção automática de incêndio;
Sistema de CCTV e de controlo de acessos;
Sistema de gestão integrada de perigos;
Infraestruturas de telecomunicações (ITED);
Posto de seccionamento e de transformação;
Sistema de chamada de emergência e auxiliares;
Rede de cablagem estruturada;
Rede de média tensão;
Sistemas Edstrom para comandos de iluminação, comandos de ventilação das racks e comando eletroválvula/bus principal

O Centro de Investigação Champalimaud está localizado na zona ribeirinha de Pedrouços, em Lisboa.
Este complexo inclui dois edifícios, o primeiro com laboratórios de investigação, serviços administrativos e áreas de diagnóstico e
tratamento (Edifício A) e o segundo do qual fazem parte o auditório, a área de restauração, a área de exibições e os escritórios da
Fundação (Edifício B). Estes edifícios comunicam entre si através de um espaço aberto com jardins panorâmicos e um anfiteatro ao
ar livre abertos ao público.
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