
Setor dinâmico 
que vive momento 
positivo

A reabilitação urbana ajudou a resolver crise que  
se viveu recentemente na construção civil, auxiliando  
a economia portuguesa. É importante na manutenção  
do equilíbrio das cidades, para o turismo,  
para o desenvolvimento imobiliário e augura-se  
um bom futuro para esta área. Há, todavia, diversos 
problemas por resolver.

Reabilitação urbana
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Um setor dinâmico. Assim é a reabilitação urbana, 
que vive bons dias em Portugal. No entanto, ainda 
falta mão de obra qualificada, legislação adequada  
e estamos atrás da Europa. 

O caminho 
está a ser 
percorrido

Reabilitação Urbana

Setor importante na economia na-
cional, contribuindo para obras, 
construção e, consequentemente, 
aumento do emprego, a reabilitação 
urbana ganhou um novo fôlego nos 
últimos anos. Esta realidade é indis-
cutível. Residem, porém, vários pro-
blemas, como, para dar um exem-
plo, o facto de a reabilitação se cen-
trar nas principais cidades, não che-
gando à generalidade do território, 
onde também é necessária. Mas afi-
nal como se encontra o setor da rea-
bilitação urbana em Portugal? Para 
obter respostas, contactámos uni-
versidades, instituições, associações 
e empresas. 

Comece-se pela AICCOPN, 
associação que mantém atualiza-
da a informação sobre a área da 
construção civil e obras públicas, 
tendo como principal objetivo de-
fender os interesses dos industriais 
que representam e o setor da cons-
trução. Reis Campos, presidente 
da direção desta associação, com 
mais de sete mil associados, subli-
nha que “os números são inequí-
vocos”. “O setor da reabilitação 
urbana atravessa um momento 
positivo e, após décadas de estag-
nação, o país começou finalmen-

S
te a pôr este domínio estratégico 
no topo das suas prioridades.” Po-
rém, alerta, Portugal ainda está 
aquém de uma Europa de “outro 
patamar”, estando já a olhar para 
as cidades inteligentes, sustentabi-
lidade e eficiência no uso dos re-
cursos ou para a construção de in-
fraestruturas de nova geração en-
quanto vetores de competitivida-
de e de diferenciação dos seus ter-
ritórios.  

Já José Manuel Pedreirinho, 
presidente do Conselho Directivo 
Nacional da Ordem dos Arquitec-
tos, salienta que a primeira coisa 
que há a dizer é que a reabilitação 
está “próspera e é neste momento 
um importante mercado de traba-
lho para os arquitetos”. A reabili-

tação, relembra, surgiu sobretudo 
como uma resposta à crise no se-
tor da construção, mas “vai mui-
to além disso, pois é uma aborda-
gem essencial para o desenvolvi-
mento equilibrado” das cidades e 
do património de Portugal. “Uma 
prática durante muito tempo qua-
se esquecida, mas que é um fator 
essencial para o necessário equilí-
brio entre o novo e o antigo onde 
devemos viver”, acrescenta. 

 
Setor promissor,  
mas com carências  
e associado aos centros 
Fernando Pinho, professor au-

xiliar do Departamento de Enge-
nharia Civil da Faculdade de Ciên-
cias e Tecnologia da Universidade 
NOVA de Lisboa (DEC FCT 
NOVA) e coordenador da pós-
-graduação em Construção e Rea-
bilitação Sustentável da FCT 
NOVA, explica que a reabilitação 
urbana em Portugal apresenta 
atualmente “um forte dinamismo, 
constituindo-se, assim, um setor 
com um futuro promissor”. “No 
entanto, existe falta de mão de 
obra qualificada – e não qualifica-
da –, o que tem feito subir os pre-
ços da construção e da mão de 
obra.” 

Quanto a Adelino Gonçalves 
e Margarida Calmeirão, coorde-
nadores do curso de mestrado em 
Reabilitação Urbana Integrada, da 
Universidade de Coimbra, recor-
rem à história, recordando que 
desde 2004 a reabilitação urbana 

emergiu no âmbito das políticas 
públicas como uma preocupação 
central no desenvolvimento urba-
no e a partir de 2009 intensificou-
-se. “Intensificou-se num período 
complexo, que conjugou os refle-
xos da crise em vários domínios 
de atividade, nomeadamente na 
construção civil, com o reforço da 
integração de Portugal no ‘merca-
do do turismo’”. E continuam: 
“Em conjunto com o regime de 
autorização de exploração dos es-
tabelecimentos de alojamento lo-
cal, esta conjugação acabou por 
contribuir sobremaneira para que 
a reabilitação urbana seja associa-
da, acima de tudo, à revitalização 
dos centros históricos.” 

 
Uma confusão  
que persiste 
Por sua vez, Diogo Mateus, di-

retor do mestrado em Urbanismo 
da Universidade Lusófona, conta 
que a reabilitação urbana é um 
processo urbanístico que, em Por-
tugal, é confundido com a reabili-
tação do edificado – “componen-
te importante no processo, mas só 
uma parte”. “Como processo ur-
banístico, a reabilitação visa a me-
lhoria do espaço construído, en-
quadrando-o com as envolventes, 
respeitando os valores e os recur-
sos existentes e potenciando o des-
envolvimento das atividades das 
comunidades. Na maioria dos ca-
sos, os processos de reabilitação 
urbana são parcelares, isto é, ape-
nas focam a reabilitação física e, 

não raras vezes, apenas centradas 
na reabilitação do edificado.”  

Este processo, esclarece, impli-
ca estudos e análises à estrutura fí-
sica e componente imaterial do es-
paço a reabilitar. O professor re-
fere ainda que a legislação conti-
nua a focar-se na reabilitação físi-
ca, abordando pouco os aspetos 
sociais. E lembra que o “abando-
no” dos centros urbanos, nas dé-
cadas de 1990 e 2000, após o cres-
cimento das novas áreas urbanas, 
criou uma situação complexa: “O 
que fazer com o que se construiu, 
sabendo também que existem 
muitas casas sem pessoas e muitas 
pessoas sem casa.” 

 
Fundamental  
no desenvolvimento 
imobiliário 
Nelson Rêgo, CEO da Prime 

Yield, assegura que a reabilitação 
urbana foi o principal pilar do des-
envolvimento imobiliário em Por-
tugal, especialmente no segmento 
residencial, nos últimos anos. “Os 
centros das cidades, principalmen-
te Lisboa e Porto, encontravam-se 
deteriorados e foi através da rea-
bilitação urbana que voltaram a 
ter vida, com a recuperação do 
edificado e do espaço público.” 
Este movimento teve um impacto 
“determinante na projeção inter-
nacional destas cidades e no seu 
recente boom turístico”, preven-
do que vai continuar dinâmico e 
deverá estender-se a mais cidades 
portuguesas. 

“O setor da reabilitação 
urbana atravessa um 
momento positivo

REIS CAMPOS, 
presidente da direção 
da AICCOPN
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Defensor intransigente dos inte-
resses dos associados que repre-
senta no setor da construção e da 
indústria, Reis Campos, presiden-
te da direção da AICCOPN, co-
meça por afirmar que as empre-
sas nacionais se adaptaram a um 
mercado complexo, através de 
novas soluções capazes de conci-
liar a economia com as restrições 
decorrentes de uma intervenção 
sobre um edificado preexistente. 
“No entanto, esse posicionamen-
to nem sempre é reconhecido por 
um mercado que atravessou alte-
rações no licenciamento, a que se 
juntou a desregulação da ativida-
de, por via das alterações, em es-
pecial, na criação dos alvarás e 
certificados de empreiteiro de 
obra particular, que abriram a 
porta a situações de trabalho 
clandestino que decorrem à mar-
gem do mercado, às quais há que 
pôr fim.” Este é o ponto negativo 
do setor e é fundamental comba-
ter o trabalho clandestino, subli-
nha Reis Campos. 

Quanto ao aspeto positivo, 
o responsável da AICCOPN diz 
existirem inúmeros exemplos 
de boas práticas. Porém, a dife-
renciação das empresas e a sen-
sibilização do público para a 
necessidade de procurar empre-
sas que dão uma resposta efi-
ciente, com padrões de qualida-
de e sustentabilidade adequa-
dos, é uma matéria prioritária. 
Por isso, destaca “a iniciativa 
da AICCOPN, R.U.–I.S. – Rea-
bilitação Urbana Inteligente e 
Sustentável, uma marca capaz 
de distinguir todos aqueles que 
cumprem um referencial de 
qualidade e de legalidade”. 

Esta marca é uma mais-va-
lia para os donos de obra que 
exigem uma empresa qualifica-
da no momento da contrata-
ção. O R.U.–I.S., além de com-
petência técnica, significa que a 
empresa é detentora de habili-
tação legal para o exercício  
da atividade, de seguro de aci-
dentes de trabalho adequado e 
não só. 

R.U.–I.S., 
uma marca 
de confiança

Os desafios 
são muitos

À semelhança do que aconteceu 
com os professores universitários 
responsáveis por cursos relaciona-
dos com a reabilitação urbana, 
também a Ordem dos Arquitectos, 
a Associação dos Industriais da 
Construção Civil e Obras Públicas 
(AICCOPN) e a Prime Yield nos 
concederam a sua opinião sobre a 
presente situação do setor da rea-
bilitação. Assim, José Manuel Pe-
dreirinho, presidente do Conselho 
Directivo Nacional da Ordem dos 
Arquitectos, aponta que o que lhe 
parece mais errado é estar-se atual-
mente a considerar como reabili-
tação “muitas obras que não são 
mais do que obras novas por trás 
de fachadas antigas e isso não é 
reabilitação”. Talvez que os maio-
res erros, explica, sejam o resulta-
do de uma mudança e uma trans-
formação demasiado brusca que 
não permitiu a adaptação a esta 
outra realidade. “Ficaram assim 
por resolver alguns aspetos que 
têm a ver com a articulação com 
múltiplas situações de uma neces-
sária política de arquitetura, numa 
visão envolvendo todos os diver-
sos intervenientes, institucionais e 
privados, económicos e técnicos.” 

Em relação ao que está a ser 
bem feito, refere a atenção dada à 

Área da reabilitação em Portugal tem aspetos que estão certos e 
outros que estão errados. Há trabalho pela frente e quem sabe 
aponta o caminho.

reabilitação, após a grave crise vi-
vida no setor, originando um au-
mento do trabalho e “alguma es-
pecialização de empresas e tecno-
logias que têm permitido aos ar-
quitetos ensaiar novas experiên-
cias e abordagens que se refletem 
em exemplos de uma produção de 
manifesta e inegável qualidade”. 
José Manuel Pedreirinho acrescen-
ta que a possibilidade de “requali-
ficar espaços importantes das nos-
sas cidades está a ser ainda suba-
proveitada”, em detrimento do 
que lhe parece ser “uma aborda-
gem quase exclusivamente econo-
micista e claramente voltada para 
o curto prazo”.   

A concentração nas duas prin-
cipais cidades 

Por sua vez, Nelson Rêgo, 
CEO da Prime Yield, prefere não 
classificar como errado, mas sim 
desafiante, os problemas atuais da 
reabilitação. “Tem sido um movi-
mento muito concentrado em Lis-
boa e no Porto, e nos respetivos 
centros históricos, e também em 
termos de segmentação existe uma 
forte concentração de intervenções 
de reabilitação destinadas ao mer-
cado residencial e, especialmente, 
aos segmentos mais elevados”, co-
meça por dizer Nelson Rêgo, e 

continua: “Esta última questão 
tem bastante a ver com as locali-
zações premium onde estes proje-
tos se localizam e com os racionais 
económicos que envolvem.” Se um 
projeto de reabilitação exige um 
investimento elevado à entrada, se 
a mão de obra tem de ser especia-
lizada e é escassa, se existem cus-
tos de contextos elevados, o valor 
de saída dos imóveis reflete este 
impacto. O CEO da Prime Yield 
reforça ainda que “há boas opor-
tunidades fora das zonas mais pre-
mium, noutros segmentos que não 
a habitação e também em muitas 
outras cidades do país”.  

Sobre o que está bem, aponta 
o facto de as reabilitações estarem 
a ser, no geral, feitas com qualida-
de. E fala de uma reabilitação – 
mais em Lisboa e no Porto – que 
tem sido feita de forma pulveriza-
da, mas consistente. “Ou seja, o 
movimento da reabilitação acon-
teceu edifício a edifício, com im-
pacto posterior rua a rua, bairro a 
bairro. Os agentes dinamizadores 
da reabilitação não ficaram à es-
pera das megaintervenções de 
quarteirões, que hoje também já 
estão a acontecer, mas que não fo-
ram o motor de ignição deste mo-
vimento”. No geral, os resultados 
da reabilitação têm sido muito po-
sitivos, diz Nelson Rêgo, recordan-
do ainda a importância do mode-
lo de financiamento do IFFRU 
2020. 

Associação importante para a área da reabilitação urbana, a Ordem 

dos Arquitectos (OA) promove várias iniciativas para melhorar e de-

bater este setor, acompanhando as reflexões feitas em fóruns inter-

nacionais e elaborando pareceres para apoio às propostas de altera-

ção legislativa. Porém, a intervenção da OA tem-se feito sobretudo 

em: “Múltiplas iniciativas próprias, ou para o que temos sido convi-

dados, e em debates sobre este tema no qual temos participado ati-

vamente um pouco por todo o país.” José Manuel Pedreirinho conta 

que a OA também procura criar as condições para uma divulgação de 

boas práticas, talvez criando “um prémio nacional”.

ORDEM DOS ARQUITECTOS MUITO ATIVA 
NESTA MATÉRIA

“Alguma especialização de 
empresas e as tecnologias 
têm permitido aos arquitetos 
ensaiar novas experiências  
e abordagens.”

JOSÉ MANUEL 
PEDREIRINHO, 
presidente do Conselho 
Directivo Nacional da Ordem 
dos Arquitectos

“Há boas oportunidades fora 
das zonas mais premium

NELSON RÊGO, 
CEO da Prime Yield


