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9.3.1. - As potências  dos sistemas de iluminação a instalar nos  edificios  de comércio e serviços não podem exceder os valores  indicados pela tabela I.28, na qual são também 
indicados os valores dos fatores de correção a utilizar pela existência de sistemas de controlo.
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Tipo de espaço segundo a função DPIDPI Fator de controloFator de controlo

[(W/m²)/100Lux][(W/m²)/100Lux]

Entrada em vigor 31 dez 2015 Ocupação FO
Disponibilidade de luz 
natural FD

Escritórios com mais de 6 pessoas, salas de 
desenho

2.5 2.1 0.9 0.9

Escritório individual 1 - 6 pessoas 2.8 2.4 0.9 0.9

Show room e salas de exposição, museues 2.8 2.4 1.0 1.0

Salas de aula, salas de leitura, bibliotecas, salas de 
t raba lho de apoio, sa las  de reuniões  / 
conferências / auditórios

2.8 2.4 0.9 0.8

Laboratórios, salas de exames / tratamento (1), 
blocos operatórios (1)

2.8 2.4 1.0 1.0

Salas de pré e pós-operatório 4.0 3.4 0.8 0.8

Cozinhas, armazéns, arquivos, polidesportivos  / 
ginásios  e similares (2), salas técnicas  (centros de 
dados, fotocópias e similares), parques  de 
estacionamento interiores

4 3.4 0.9 1.0

Plataformas de transportes e similares 4.0 3.4 1.0 1.0

Lojas de comércio e serviços, retalhistas em geral 
- zona de público, espaços fabris e geral

4.0 3.4 1.0 1.0

Hall / Entradas, Corredores, escadas, salas  de 
espera, instalações sanitárias, enfermarias e 
quartos individuais de clinicas e hospitais  (3), salas 
de refeições (exceto restaurantes)

4.5 3.8 0.8 0.9

Notas:

(1) O valor do DPI/100Lux pode ser ajustado de acordo com necessidades especiais.(1) O valor do DPI/100Lux pode ser ajustado de acordo com necessidades especiais.(1) O valor do DPI/100Lux pode ser ajustado de acordo com necessidades especiais.(1) O valor do DPI/100Lux pode ser ajustado de acordo com necessidades especiais.(1) O valor do DPI/100Lux pode ser ajustado de acordo com necessidades especiais.
(2) Excluem-se recintos desportivos em regime de alta competição(2) Excluem-se recintos desportivos em regime de alta competição(2) Excluem-se recintos desportivos em regime de alta competição(2) Excluem-se recintos desportivos em regime de alta competição(2) Excluem-se recintos desportivos em regime de alta competição
(3) Inclui a instalação de iluminação interior do quarto/enfermaria e WC, formada por iluminação geral, iluminação de leitura e iluminação para exames(3) Inclui a instalação de iluminação interior do quarto/enfermaria e WC, formada por iluminação geral, iluminação de leitura e iluminação para exames(3) Inclui a instalação de iluminação interior do quarto/enfermaria e WC, formada por iluminação geral, iluminação de leitura e iluminação para exames(3) Inclui a instalação de iluminação interior do quarto/enfermaria e WC, formada por iluminação geral, iluminação de leitura e iluminação para exames(3) Inclui a instalação de iluminação interior do quarto/enfermaria e WC, formada por iluminação geral, iluminação de leitura e iluminação para exames
(4) Exclui-se a iluminação dedicada dos expositores das entidades / empresas aí presentes(4) Exclui-se a iluminação dedicada dos expositores das entidades / empresas aí presentes(4) Exclui-se a iluminação dedicada dos expositores das entidades / empresas aí presentes(4) Exclui-se a iluminação dedicada dos expositores das entidades / empresas aí presentes(4) Exclui-se a iluminação dedicada dos expositores das entidades / empresas aí presentes
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Tabela 5.3Tabela 5.3Tabela 5.3Tabela 5.3Tabela 5.3Tabela 5.3

EscritóriosEscritóriosEscritóriosEscritóriosEscritóriosEscritórios

3 Escritórios3 Escritórios3 Escritórios3 Escritórios3 Escritórios3 Escritórios

Nº ref.
Tipo de interior, tarefa e atividade lux UGR Ra Observações

3.1 Arquivos, cópias, etc. 300 19 80

3.2 Escrita, ecrita à máquina, leitura, tratamento de 
dados

500 19 80

3.3 Desenho técnico 750 16 80

3.4 Postos de trabalho em CAD 500 19 80

3.5 Sala de conferências e reuniões 500 19 80

3.6 Mostrador de receção 300 22 80

3.7 Arquivos 200 25 80

OPENBOOK Sala Reuniões - norma EN-12462-1
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OPENBOOK Sala Reuniões - implantação
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Sala Reunião 01 - calculo lum. - resumo
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Sala Reunião 01 - calculo lum. - sup. calculo
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Sala Reunião 01 - calculo lum. -3d
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Sala Reunião 02 - calculo lum. - resumo
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Sala Reunião 02 - calculo lum. - sup. calculo
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Sala Reunião 01 - calculo lum. -3d
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OPENBOOK Sala Reuniões - 3d
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