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Equipamento disponível 
CTBio-LAB – Centro de Apoio para o Setor Bio 

 
Parque empresarial Porto do Molle (Nigrán) 
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I. Descrição 

 

O espaço do CTBio-LAB dispõe de uma zona comum de interação e dois laboratórios.  

 

Zona comum – espaço de interação � Salas 0.05 e 0.06 em piso inferior do edifício. 

Zona aberta com mobiliário de laboratório com uma zona de uso na qual estão os 

seguintes elementos: 

 

- Superfície de trabalho.  

- Estruturas, armaduras e suportes do mobiliário, bem como as correspondentes 

galerias de serviços das mesas. 

- Móveis inferiores/módulos.  

- Sistemas de serviços para uso direto de eletricidade, dados e fluidos, que 

ocuparão toda a longitude estabelecida como zona de trabalho.  

- Três móveis inferiores com rodas tipo buck. 

- Repisas de apoio. 

- Um lava-loiça, com torneira. 

- Uma vitrina de gases.  

- Uma cabine de fluxo laminar.  

- Um armário combinado para inflamáveis e ácidos e bases.  

- Um armário de solo. 

- Lava-olhos e ducha de emergência 

 

Laboratórios I e II � Salas 0.07 e 0.08 em piso inferior do edifício. 

Zona aberta com mobiliário de laboratório e uma sala fechada.  

 

A zona aberta de laboratório dispõe de uma zona de uso na qual vão estar os 

seguintes elementos: 

 

- Superfície de trabalho. 

- Estruturas, armaduras e suportes do mobiliário, bem como as correspondentes 

galerias de serviços das mesas. 

- Móveis inferiores/módulos. 

- Sistemas de serviços para uso direto de eletricidade, dados e fluidos, que 

ocuparão toda a longitude possível estabelecida como zona de trabalho.  

- Três móveis inferiores com rodas tipo buck.  

- Repisas de apoio. 

- Um lava-loiça, com torneira. 

- Uma vitrina de gases.  

- Uma cabine de fluxo laminar.  

- Um armário combinado para inflamáveis e ácidos e bases.  

- Um armário de solo. 

- Lava-olhos e ducha de emergência 
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A sala fechada está separada da zona aberta de laboratório mediante paredes 

técnicas vidradas, que poderão ser paneladas em paramentos contra os quais 

emboque mobiliário ou aqueles nos quais seja necessário pelo passo de instalações. 

O espaço tem a superfície necessária para a localização de um posto de trabalho e 

dispõe de instalações de iluminação, eletricidade e dados. Conta, além disso, com os 

seguintes elementos: 

 

- Um armário de solo  

- Um móvel inferior com rodas tipo buck  

 

 


