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Reabilitação urbana

Reabilitação
desigual
para interior
e litoral

Turismo, incentivos camarários e recuperação
económica estão a dar origem a um incremento das
intervenções de reabilitação urbana. Assimetrias entre
as regiões do país, falta de mão-de-obra qualificada
ou falhas nas condições de segurança nos edifícios
são problemas que continuam por resolver.

As grandes cidades em Portugal têm
sido palco de um aumento da reabi-

litação urbana. A pressão do turis-

mo, que continua a crescer no nos-

so país, os apoios dos municípios ou

os instrumentos financeiros de auxí-
lio à reabilitação urbana patrocinam
esta realidade e o sector da constru-

ção agradece, beneficiando também

deste crescimento. Os benefícios, to-

davia, parecem não ser iguais em
todo o território nacional e um bom

exemplo que se pode dar é que as

grandes intervenções de reabilitação
costumam ocorrer nas grandes cida-

des do litoral e não do interior. O es-

tado da reabilitação urbana em Por-

tugal parece, assim, ainda longe de

estar equilibrado.
"As notícias têm dado conta de

como a dinâmica imobiliária tem
vindo a crescer de forma generaliza-
da e, de facto, o INE confirma que,

para o conjunto do país, pelo menos
desde 201 1, as transacções de aloja-
mentos familiares existentes (usa-
dos) não têm parado de aumentar

até 2016, quase que as duplicando.
O mesmo acontece para o valor me-
diano das vendas por m 2em algu-
mas das cidades médias portuguesas
e ainda, claro, de Lisboa e Porto",
refere Jorge Gonçalves, professor do

Departamento de Engenharia Civil,

Arquitectura e Georrecursos do Ins-

tituto Superior Técnico.

Jorge Gonçalves diz que estando

a falar-se de fogos existentes seria

"expectável" que a essas transacções

correspondesse igualmente um in-

cremento da actividade de reabilita-

ção. "Ora o INE mostra que de 2011
a 2016 nenhuma das regiões conti-

nentais portuguesas conseguiu recu-

perar dos valores que revelavam cin-

co anos antes", explica e prossegue:
"Mesmo quando olhamos com mais

cuidado para as cidades de Lisboa e

Porto, vistas como mais dinâmicas

neste domínio, o comportamento
não é distinto do padrão nacional."

Segundo Jorge Gonçalves, a úni-

ca justificação que se encontra para
este desajustamento entre a realida-
de percebida (pelas notícias, transac-

ções de imóveis usados...) e a reali-

dade medida dos licenciamentos é

que a reabilitação que ocorre após a

compra "não tem sido tão profunda

que exija licenciamento legal ou,
mesmo que o seja, o imóvel está dis-

pensado desse licenciamento por se

encontrar abrangido por plano de

pormenor de reabilitação urbana

plenamente eficaz ao abrigo do dis-

posto no actual regime jurídico da

reabilitação urbana".

Turismo e litoral
Por sua vez, a Comissão de

Coordenação do Mestrado em Rea-

bilitação Urbana do Instituto Poli-
técnico de Tomar (IPT) afirma que



nos últimos anos tem-se verificado

"um acréscimo das intervenções de

reabilitação, sobretudo nas grandes
cidades do litoral", em grande par-
te motivadas pelo acréscimo do "tu-
rismo e pela necessidade de aloja-
mento, pela procura por estudantes

Erasmus e por criativos que esco-

lhem o país para residirem".

Porém, Ana Paula Machado,
Jorge Morarji Mascarenhas, Maria
de Lurdes Belgas e António Cava-
lheiro - que compõem a Comissão

de Coordenação do Mestrado em

Reabilitação Urbana do IPT - subli-

nham que "há uma grande assime-

tria entre o interior e o litoral, veri-

ficando-se a falta de sinergias na
maioria das regiões do interior". Os

professores avançam que "o Decre-

to-lei n.° 53/2014 facilitou demasia-

do a intervenção nos edifícios", com-

prometendo a salvaguarda do patri-
mónio e as condições de segurança
aos sismos nos edifícios. "Prevê-se

para breve a saída de diplomas que
tendem a corrigir estes aspectos", va-

ticinam, antes de recordarem que ac-

tualmente o conceito de reabilitação
urbana tem-se restringido, pratica-

mente, "à reabilitação de edifícios".

"No entanto, este conceito abrange
os espaços e as infra-estruturas ur-

banas", lembram.

Aposta dos municípios
Questionada sobre em que esta-

do se encontra a reabilitação urba-

na em Portugal, Ana Velosa, direc-

tora da licenciatura em Reabilitação
do Património e professora associa-

da com agregação da Universidade

de Aveiro, responde que com os in-

centivos existentes para a reabilita-

ção e a criação das ARU pelos mu-

nicípios, verifica-se "uma aposta sus-

tentada neste campo". A professora
diz que os municípios têm apostado
neste sector e já há "protocolos para
estágios de estudantes que terminem

o curso, dada a necessidade de pro-
fissionais nesta área". "Obviamente

o turismo também tem sido um mo-
tor relevante nesta nova sinergia",



garante.

Recursos humanos
e tecnologia
Para se reabilitar, para fazer fren-

te às necessidades, é preciso mão-de-

obra qualificada e os recursos huma-

nos em Portugal das empresas de

construção podem não ser em nú-

mero suficiente. Ana Velosa, da Uni-
versidade de Aveiro, diz que "não há

nem mão-de-obra no sentido de 'ar-

tesãos', que detinham um conheci-

mento relevante, fruto da prática de

anos e de informação que foi passan-
do de geração em geração; nem pro-
fissionais qualificados que entendam

as bases teóricas e consigam imple-
mentar acções de conservação e rea-

bilitação, tratando o edifício como

um todo".

Jorge Gonçalves, do Instituto Su-

perior Técnico, explica que a transi-

ção para o aumento das operações
de reabilitação "num tão curto espa-

ço de tempo só poderá ser satisfeita

com recurso expedito a mão-de-

obra, penalizando sobretudo as in-

tervenções realizadas pelas pequenas

empresas com menos capacidade de

angariar e fixar recursos qualifica-
dos".

Sobre o impacto que podem ter

as novas tecnologias na reabilitação

urbana, o professor do Técnico an-

tecipa pelo menos duas áreas de apli-

cação das novas tecnologias e dois

riscos associados. "Por um lado, de-

vem facilitar e simplificar os proce-
dimentos que apoiem e fomentem os

processos de reabilitação urbana

com o risco associado de se poder vir

a desvalorizar o envolvimento públi-
co na construção das melhores solu-

ções", afirma e prossegue: "Por ou-

tro lado, temos as tecnologias que

podem vir a equipar os novos espa-

ços reabilitados no âmbito da domó-

tica, mas também no apoio a seg-

mentos específicos da população. O
risco associado a esta vantagem é o

problema do muito limitado ciclo de

vida das tecnologias, o que obriga a

custos acrescidos na sua manuten-

ção e upgrade."


