
       

 

Visita à Galeria Técnica do Parque das Nações 
 

O Plano de Actividades da Lisboa E-Nova para 2012 prevê a realização de visitas técnicas a locais de 

relevo nas áreas de ambiente, energia, gestão e planeamento urbano, onde os participantes possam 

aprofundar os conhecimentos nestas matérias. Neste sentido, a Lisboa E-Nova organiza uma visita à 

Galeria Técnica do Parque das Nações. 
 

ENQUADRAMENTO: 
Todo o Parque das Nações está dotado de modernas infra-estruturas urbanas. Uma das mais 

importantes, instalada no subsolo, é a Galeria Técnica, onde se encontram as instalações 

telecomunicações, a rede de frio e calor, um sistema de recolha centralizada de resíduos sólidos a par 

dos restantes serviços públicos (água e electricidade), e proporcionam a todos os residentes uma 

qualidade de vida invulgar, tratando-se de um verdadeiro complexo logístico, único em todo o país. 

 

Ao longo da Galeria Técnica, com 6,5 km (3,05 metros de altura por 4,25 de largura), estão cerca de 

390 km de infra-estruturas dos mais variados tipos, que são monitorizados ao longo de 24 horas, de 

uma forma eficaz, permitindo uma melhor optimização da manutenção das redes, possibilitando 

resolver mais facilmente qualquer problema que surja relativamente ao fornecimento de um dos 

serviços que ali estão concentrados. 

 

Esta “Cidade Subterrânea”' da zona oriental de Lisboa, que existe ao longo da Avenida D.João II e 

Alameda dos Oceanos, nasceu com a Exposição Mundial dos Oceanos (Expo'98), sendo um dos ex-

libris da área e dos equipamentos mais visitados por técnicos internacionais nas áreas da engenharia 

e arquitectura de espaços urbanos.  

 

PROGRAMA DA VISITA À GALERIA TÉCNICA DO PARQUE DAS NAÇÕES: 
 

DATA: 18 de Junho de 2011  

11h00 Apresentação da Galeria Técnica – Engº Rafael Rodrigues  

11h45 Saída para a visita guiada à Galeria Técnica 
12h00 Visita à Galeria Técnica (por grupos)  

 

Nota: Os participantes deverão levar roupas práticas (as senhoras não deverão usar saias e saltos 

altos). 

 

Inscrições obrigatórias na página da Lisboa E-Nova (número limitado):  
http://www.lisboaenova.org/pt/outros/2012/item/2623-visita-a-galeria-tecnica-parque-nacoes 

 
Morada: Expo Lounge: Edifício Parque EXPO Av. D. João II, Lote 1.07.2.1 | 1998-014 Lisboa 

O edifício da Parque Expo situa-se perto do Edifício da SonaeCom, em frente ao Hotel Executive Arts. 

Estando de costas para a Gare do Oriente e de frente para o Centro Comercial Vasco da Gama, é a 

cerca de 200m para o lado esquerdo.  

 

Organização:              
                       

                           


