
Ficha técnica
Cidade de Futebol, Oeiras
Período de intervenção: 2016
Intervenção Mapei: fornecimento de 
produtos para a preparação de suportes e 
assentamentos de revestimentos vinílicos 
e têxteis.
Cliente: Federação Portuguesa de Futebol
Empreiteiro: ABB Construções
Aplicador Mapei: Komat
Distribuidor Mapei: Komat
Coordenação Mapei: António Calado

Produtos Mapei
Preparação de suportes: Eco Prim PU 
1K, Ultraplan Eco, Eci Prim T, Fiberplan + 
Mapenet 150
Assentamento de revestimentos: Ultrabond 
Eco Fix, Ultrabond 333 e Ultrabond Eco V4 
SP

Para mais informações sobre os 
produtos, visitar o site www.mapei.pt
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No passado 31 de março, dia do 102.º 
aniversário da Federação Portuguesa 
de Futebol, concretizou-se um sonho 
antigo de várias gerações de futebolistas 
e dirigentes. A Cidade do Futebol, a 
nova casa da Federação Portuguesa 
de Futebol, é um empreendimento que 
consiste na construção de um recinto 
que alberga os edifícios da FPF e um 
centro técnico de futebol para estágios 
e trabalho das seleções nacionais. 
O empreendimento localiza-se no 
Complexo Desportivo Nacional do Jamor, 
no Alto da Boa Viagem, em Oeiras. Com 

um investimento de 15 milhões de euros, 
a infraestrutura foi construída ao longo de 
17 meses. 
A proposta, vencedora em concurso, foi 
pensada como “um local de trabalho e de 
retiro, onde os valores principais a defender 
são a serenidade e a funcionalidade dos 
espaços. Um lugar de focagem onde 
jogadores, técnicos, colaboradores e 
dirigentes preparam compenetradamente 
missões exigentes. A arquitetura define o 
lugar desse trabalho e por isso deve neste 
caso ser sóbria, durável, fácil de usar e de 
entender.”

A CIDADE DO 
FUTEBOL, O SONHO 
DE VÁRIAS GERAÇÕES 
FUTEBOLÍSTICAS
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A INTERVENÇÃO DA MAPEI
Área de Construção 12.400 m² 
Área de Intervenção 70.981 m²

Preparação dos suportes
Na parte logística (área dedicada aos 
eventos, formações e atividades) e nos 
balneários iniciou-se com ECO PRIM PU 
1K, por ser necessário realizar barreiras 
ao vapor para conter as humidades 
existentes nas betonilhas. A seguinte 
regularização dos suportes a solução 
indicada foi ULTRAPLAN ECO. 
Já nas áreas dos corredores foi 
necessário fazer um reforço dos 
suportes existentes com ECO PRIM T 
como primário de adesão, seguido da 

O espaço está dividido em três áreas 
fundamentais. O edifício principal 
funciona, ao que tudo indica, como 
nova sede da Federação. Já o centro 
logístico inclui, entre outros, os serviços 
de farmácia e lavandaria. O centro 
técnico está destinado ao trabalho 
dos jogadores e das equipas técnicas, 
seja no relvado, com três campos de 
treino, e um outro, mais pequeno, a 
ser utilizado pelos guarda-redes, como 
fora dele: é aqui que está a unidade 
de saúde e performance da FPF, com 
ginásios, balneários e piscina. 

aplicação do FIBERPLAN + MAPENET 
150 para o reforço.

Assentamento dos revestimentos
Nos chamados pisos técnico realizados 
nas salas de reuniões, formação e de 
imprensa, a colocação dos pavimentos 
em ladrilhos de alcatifas foi realizada 
com ULTRABOND ECO FIX.
O assentamento de vinílicos nos 
pavimentos dos corredores foi realizado 
com ULTRABOND 333. 
Nos balneários, onde é necessária 
uma maior resistência à humidade, 
foram aplicados vinílicos com o adesivo 
ULTRABOND ECO V4 SP.
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