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Reabilitação
urbana só
com regras
anti-sísmicas
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A reabilitação urbana de edifícios

"deve observar condições de eficiên-

cia energética, vulnerabilidade sísmi-

ca e acessibilidade", determina um ar-

tigo da futura lei de bases da habita-

ção aprovado na quarta-feira no Par-

lamento. As várias propostas em cima
da mesa estão a ser votadas artigo a

artigo no Grupo de Trabalho da Ha-
bitação, Reabilitação Urbana e Polí-

ticas de Cidades e, neste caso, a pro-
posta do PCP recolheu os votos favo-

ráveis do PS e do Bloco de Esquerda.
O PSD votou contra e o CDS abste-

ve-se.

Esta norma consagra um princí-

pio geral com o qual, de futuro, a le-

gislação sobre urbanismo terá de se

conformar. Hoje em dia, recorde-se,
está ainda em vigor um regime exce-
cional para a reabilitação urbana, de

2014, que se aplica a imóveis com
mais de 30 anos e localizados em
áreas de reabilitação urbana e que de-

sobriga do cumprimento de um con-

junto de normas previstas no Regu-
lamento Geral de Edificações Urba-
nas nomeadamente em matéria de

acessibilidades, acústica, eficiência

energética e qualidade térmica, ins-

talações de gás e infraestruturas de te-

lecomunicações, e, ainda, de salva-

guarda estrutural.

Aideia desta legislação, aprovada
nos anos da crise, foi facilitar a reabi-

litação, mas tem sido muito criticada

por especialistas. Como explicou ao

Negócios Mário Lopes, professor do

Instituto Superior Técnico especia-
lista emsismologia, "não podemos fa-

zer uni aligeiramento da segurança,
quando os edifícios em si já de raiz

quase não têm segurança nenhuma.

Temos de preservar o que está bem,
mas mudar o que está mal. E no que
diz respeito à resistência sísmica, a

omissão dessa legislação é total. Per-

mite-se tudo. Pegar em edifícios sem
resistência nenhuma, melhorá-los e

pô-los no mercado e enchê-los de

pessoas".

Essa mesma legislação foi dada

como exemplo na reunião do grupo
de trabalho pela deputada Helena Ro-

seta, que lembrou que "mesmo em
edifícios antigos é sempre possível o

reforço sísmico" e que "há estudos que
mostram isso" mesmo. ¦


