
1. O que é o GECoRPA – Grémio do Património
Pela reabilitação do edificado e da infra-estrutura, Pela Pela reabilitação do edificado e da infra-estrutura, Pela 

Valorização dos centros históricos e do património, 
como alternativa a mais construção;

Por uma maior qualificação das empresas e dos recursos 
humanos da construção ;

Pela sustentabilidade na construção;
Por uma mudança profunda do papel do sector da 

construção na sociedade.

2. Proposição:
a) Não é qualquer reabilitação que interessa: É 

fundamental que a reabilitação tenha qualidade. Para 
isso deve ser pouco intrusiva, ou seja, respeitar o 
princípio da intervenção mínima.

b) Para que a reabilitação tenha qualidade é necessário 
seguir a boa metodologia e utilizar a boa tecnologia 
(saber, saber-fazer e saber-ser). Para isso é necessário 
que os agentes que nela intervêm sejam qualificados.

c) A reabilitação do edificado e do Património é 
fundamental para caminharmos para a sustentabilidade. 
Minimizando a intrusividade maximiza-se o contributo 
da reabilitação para a sustentabilidade. 

1



2



Estádio do Braga: a câmara vai pagar 6 M€/ano, durante 20 anos. Estádio do Braga: a câmara vai pagar 6 M€/ano, durante 20 anos. 
(“Expresso” 2011-01-21, p. E 12-13);
Dez estádios em Portugal para o Euro 2004. Só oito no conjunto da 
Áustria/Suiça, para organizarem o Euro 2008, sendo que, destes oito, 
apenas 3 são construídos de raíz (Jornal da Construção, n.º 344, 9 Jan
2003).
“A mão do lóbi da construção”:

•Prevalência dos interesses corporativos sobre o interesse do País
•Agressões ao ambiente e ao património natural
•Captação de avultados recursos financeiros
•Endividamento das famílias, do sector bancário e do País
Presidente da AECOPS:
Entrevista à “Arte & Construção” n.227 Julho 2009-09-04
“Temos um problema premente que é reanimar a economia e o sector 
da construção, sobretudo numa componente que está a ter um 
comportamento desastroso: a construção de edifícios, essencialmente 
de habitação.”
Presidente FEPICOP:
Público 2010-07-21 p. 4
“…não há economia que cresça sem que a construção e o imobiliário 
também cresçam, já que são os verdadeiros motores do 
desenvolvimento…” (!?)  
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Dentre os 19 países da Euroconstruct, Portugal Dentre os 19 países da Euroconstruct, Portugal 
atingiu, no cômputo segundas residências e casas 
devolutas por 1000 habitantes, o mesmo 
gigantismo que a Espanha (2,3 vezes a média 
europeia), e tem 15 vezes mais casas devolutas por 
1000 habitantes do que a Suiça (Euroconstruct, 
2009)!
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O "território artificializado” aumentou cerca de 700 km2 entre 1985 
e 2000, uma área equivalente a quase nove vezes a do concelho de e 2000, uma área equivalente a quase nove vezes a do concelho de 
Lisboa. Este efeito é particularmente atentatório da sustentabilidade 
quando incide sobre as regiões costeiras, que constituem o mais rico 
dos ecossistemas em termos de número e variedade de plantas e 
animais e desempenham um papel crucial na qualidade de vida das 
populações. Entre 1990 e 2000 Portugal registou o desenvolvimento 
mais rápido do "muro mediterrânico" (o domínio da orla costeira da 
Europa, pelo cimento e pelo betão). Com um aumento de 34% em 
dez anos, Portugal colocou-se, neste domínio, à frente da Irlanda e 
da Espanha.

Jaime Melo Baptista, in “Reformar Portugal”:
A questão do ordenamento do território e do desenvolvimento 
urbano é um dos mais graves problemas ambientais do nosso país... 
o território tem sido ocupado de forma casuística e dispersa por 
construções dos mais diversos tipos... conduzindo à utilização 
irracional do solo, à destruição da paisagem, ao desnecessário 
encarecimento de infra-estruturas e à degradação da qualidade de 
vida e do ambiente.
O seu conceito de desenvolvimento (dos autarcas) pouco tem a ver 
com as tão actuais preocupações de desenvolvimento sustentável. 
Mede-se mais em tijolos e metros cúbicos de betão.
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Esta abordagem não e sustentável, pertence ao Esta abordagem não e sustentável, pertence ao 
passado.
Ver:
Ramesh Mashelkar:
Not only “value for money”, but also “value for 
many”

Não haverá desenvolvimento sustentável sem que o 
sector do imobiliário e da construção seja, ele 
próprio, sustentável. 
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A reabilitação está presente nas declarações políticas.
As mais recentes:As mais recentes:
Resolução do Conselho de Ministros  do anterior governo aprovou 

medidas de incentivo à reabilitação urbana e à dinamização do 
mercado de arrendamento (D.R. de 2011-03-23);

Estratégia da Reabilitação Urbana de Lisboa 2011/2024;
Memorando de entendimento...
Proposta de lei do actual governo simplificando os procedimentos 

administrativos das reabilitação de edifícios; 
Mas… Que reabilitação queremos?
Demolição dos edifícios antigos para dar lugar aos novos 

(reabilitação da “velha construção”)?

1. Má gestão do património construído;
2. Descaracterização e desvalorização das cidades (edifícios 

antigos);
3. Mau para o ambiente (entulhos, utilização de consumo de novos 

materiais, consumo de mais energia).

Destruição do carácter e autenticidade dos edifícios e centros 
históricos?
Os mesmos consumos de materiais e energia do que a construção 
nova? A mesma produção de entulho?
Fachadismo (Fachadomia)?
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Camillo Boito introduziu o princípio da intervenção 
mínima, ou seja, da intervenção “heritage friendly” 
Camillo Boito introduziu o princípio da intervenção 
mínima, ou seja, da intervenção “heritage friendly” 
amiga do Património.
Mas o princípio da intervenção mínima não resulta 
apenas da necessidade de salvaguardar o valor 
histórico e artístico dum edifício. Ele apresenta-se 
hoje como um corolário de um princípio muito mais 
geral... o da sustentabilidade, entendida como o 
regime que permitiria a existência por tempo 
indefinido da espécie humana sobre o planeta, 
possibilitando uma vida digna, segura e produtiva a 
todos os humanos, em equilíbrio com a natureza e em 
respeito dos direitos individuais universalmente 
aceites e dos valores culturais locais. Da transposição 
deste desiderato para a área da construção, resulta 
que, uma vez o País dotado de um parque edificado 
suficiente e de uma infra-estrutura adequada, a 
construção nova deve tender para zero, ou seja, 
limitar-se à substituição das construções que chegam 
ao limite das possibilidades de reabilitação.
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No caso particular do edificado, tal significa que os arquitectos No caso particular do edificado, tal significa que os arquitectos 
e os engenheiros devem procurar reduzir ao mínimo a 
intervenção, seja o edifício existente histórico ou não, por 
considerações económicas, sociais e ambientais:

a) Considerações económicas: porque o custo da elevação dos 
padrões de desempenho de um edifício existente é geralmente 
superior ao custo de um acréscimo equivalente num edifício 
em projecto;
b) Considerações sociais: porque as intervenções “pesadas” 
perturbam os ocupantes (ou obrigam, mesmo, ao seu 
realojamento), limitam a utilização do edifício e originam 
menos-valias em termos patrimoniais;
c) Considerações ambientais: porque os resíduos produzidos e 
os materiais e a energia consumida são tanto maiores quanto 
mais intrusiva é a intervenção.
Portanto, o objectivo de “intervenção mínima”, fazendo quanto 
possível uso dos materiais, instalações e sistemas já existentes, 
é válido para a maior parte das intervenções de reabilitação de 
edifícios, quer os que constituem Património, quer os 
destinados a usos e ocupações correntes. 
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Substituição das paredes em frontal deterioradas Substituição das paredes em frontal deterioradas 
por outras idênticas, reforçadas, melhorando 
também as ligações frontal/parede mestra. 
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A estrutura original foi integralmente mantida, A estrutura original foi integralmente mantida, 
substituindo-se as peças deterioradas e 
melhorando a continuidade dos pavimentos e o 
contraventamento das paredes principais. 
Ver;
2011-10-10  – Seminário no IST
"Detailed and simplified non-linear models for 
timber-framed masonry structures” by Prof. 
Andreas Kappos (Univ. Tessalónica) 
2011-11-08 - Conf.ª Teixeia Duarte no LNEC
“Seismic assessment and rehabilitation of ancient
constructions” by Prof. Sergio Lagomarsino (Univ. 
Génova)
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Para não interferir com os edifícios contíguos, Para não interferir com os edifícios contíguos, 
foram utilizados dispositivos de ancoragem interior.
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Reparação de secções degradadas de vigas de Reparação de secções degradadas de vigas de 
madeira de um pavimento utilizando produtos 
poliméricos e FRP. 
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Reutilização de vigas de madeira dos pavimentos Reutilização de vigas de madeira dos pavimentos 
na reparação de zonas deterioradas das paredes 
em frontal.

Para as verificações estruturais:
“Vulnus” e  “C-Sisma”  - M. R. Valluzzi, V. Cóias, M. 
Munari “Avaliação da vulnerabilidade sísmica dos 
edifícios pombalinos utilizando a abordagem dos 
macro-elementos”
“3Muri” - S. Lagomarsino “Seismic assessment and
rehabilitation of ancient buildings”

16



Extracção electroquímica dos cloretos. Densidade Extracção electroquímica dos cloretos. Densidade 
de corrente de 1Amp/m2 durante duas a quatro 
semanas. Os iões de cloro são atraídos pelo ânodo. 
A electrólise origina o aumento de concentração de 
iões de hidroxilo à volta da armadura, aumentando 
localmente o pH, logo contribuindo para proteger 
as armaduras.
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Descontaminação de lajes afectadas por cloretos, Descontaminação de lajes afectadas por cloretos, 
numa escola.
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Renovação selectiva dos rebocos e da caixilharia.Renovação selectiva dos rebocos e da caixilharia.
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Reabilitação construtiva, estética, energética do Reabilitação construtiva, estética, energética do 
envelope, incluindo a caixilharia.
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Reabilitação integral de uma cobertura mantendo a Reabilitação integral de uma cobertura mantendo a 
concepção original, mas melhorando-a. Utilização 
de vigas de lamelado colado.
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Melhoria do desempenho de coberturas em
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Melhoria do desempenho de coberturas em
telhado.  



Sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
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Sistemas de isolamento térmico pelo exterior.
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INSTALAÇÕES E SISTEMAS
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INSTALAÇÕES E SISTEMAS
Instalações eléctricas



Soluções pouco intrusivas para reabilitação de 
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Soluções pouco intrusivas para reabilitação de 
instalações sanitárias.



Instalação pouco intrusiva de elevadores em
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Instalação pouco intrusiva de elevadores em
edifícios existentes.
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As intervenções de reabilitação dos edifícios As intervenções de reabilitação dos edifícios 
apresentam, no entanto, uma elevada 
especificidade, que resulta de considerações 
metodológicas e de considerações tecnológicas...
A especificidade da reabilitação do edificado 
acentua-se quando grande parte dos edifícios são 
antigos...
As intervenções de reabilitação ganham, ainda, 
uma complexidade adicional, quando se trata de 
edifícios com valor enquanto Património...
É necessária qualificação por parte de quem 
concebe, calcula, executa e fiscaliza as 
intervenções : não basta um termo de 

responsabilidade!

29



30



A reabilitação exige qualificação dos operários da A reabilitação exige qualificação dos operários da 
frente de trabalhos. As empresas têm aí um papel 
importante a desempenhar, qualificando o seu 
pessoal executante, em colaboração com os 
fabricantes dos produtos e sistemas certificados, 
sempre que aplicável.
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A actual certificação profissional é incipiente (só 13 A actual certificação profissional é incipiente (só 13 
CAPs. Só 1 ou 2% dos efectivos da construção têm 
CAP);
Há necessidade de novas figuras profissionais ou 
adaptação das existentes;
É necessário promover cursos de aprendizagem, 
cursos de certificação profissional, cursos de 
especialização tecnológica (CETs), cursos de 
especialização para Arq.ºs, Eng.ºs e Eng.ºs Téc.

23 000 empresas com alvará, só cera de 200 com 
SGQ certificados.

32



O SISTEMA DE QUALIFICAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO DO EDIFICADO E DO 
PATRIMÓNIO é um conjunto estruturado de procedimentos desenvolvido PATRIMÓNIO é um conjunto estruturado de procedimentos desenvolvido 
pelo GECoRPA – Grémio do Património, que permite fazer depender o 
acesso das empresas à execução de intervenções nas áreas de actividade 
em questão da sua estrutura organizacional e da posse de recursos 
humanos com as competências adequadas. 

O sistema aplica-se às três grandes áreas de actividade da fileira da 
Reabilitação do edificado e do Património:

Projecto e consultoria
Inspecções e ensaios
Execução (empreiteiros e subempreiteiros).

O desenvolvimento do sistema envolveu quatro etapas:

1. Sistematização das actividades especializadas que constituem os 
serviços prestados pelos grupos de agentes envolvidos;

2. Definição de um conjunto de figuras profissionais, aos vários níveis 
de qualificação, essenciais quer para a correcta execução dessas 
actividades, quer para o seu planeamento, gestão e coordenação 
num contexto empresarial;

3. Definição das relações entre as diversas actividades e as figuras 
profissionais para elas vocacionadas;

4. Criação de uma aplicação, acessível via Internet, para 
operacionalizar os procedimentos.
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1. Levantamentos sumários e pouco rigorosos:
Começar por um levantamento cuidadoso da construção existente, Começar por um levantamento cuidadoso da construção existente, 
incluindo caracterização e mapeamento das anomalias por ela 
apresentadas, respectivo diagnóstico e parecer quanto às várias 
estratégias de intervenção;
Seleccionar, para o efeito, uma empresa de inspecções e ensaios capaz de 
garantir a qualidade do serviço prestado.
2. Projectos incompletos e inadequados.
Após a decisão, em conjunto com o Dono de Obra, da estratégia a seguir, 
promover a elaboração de um projecto de execução da intervenção, por 
empresa projectista cuidadosamente seleccionada. Se a dimensão dos 
trabalhos o justificar, elaborar primeiro um ante-projecto que avalie e 
compare as várias estratégias possíveis. 
3. Procedimentos de concurso impróprios de um tipo de intervenção em 
que muitas das quantidades de trabalho são difíceis de estimar com 
rigor idêntico ao de uma construção de raiz:
Seleccionar um regime de concurso limitado por pré-qualificação, que 
permita, dentro de certos limites, variabilidade das quantidades de 
trabalho que não seja possível medir rigorosamente.
4. Permissividade ou inadequação da fiscalização:
Entregar a fiscalização a uma empresa vocacionada para a reabilitação, 
cuidadosamente seleccionada.
5. Empreiteiros grandes demais, vocacionados para a grande obra nova 
de betão armado:
Preferir consórcios formados por PMEs vocacionadas para as diferentes 
naturezas de trabalhos, com adequada capacidade técnica. Dar 
preferência a empresas com sistemas de gestão da qualidade de âmbito 
adequado aos trabalhos que vão realizar.
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Inês Boaventura Público, 2011-10-05Inês Boaventura Público, 2011-10-05
“A reabilitação destes dois prédios municipais no Beco 
do Mexias arrancou em Agosto de 2004 mas a falta de 
pagamento levou o empreiteiro a rescindir. “Entre os 
custos da obra e do realojamento, cada fogo ficou a 
114 mil euros”, disse António Costa, classificando os 
valores em causa como “astronómicos”. “São custos 
elevadíssimos. É importante que isto não volte a 
acontecer nestes termos”, afirmou também a 
vereadora Helena Roseta, que tem o pelouro da 
Habitação.
O presidente da autarquia lembrou que este não é 
caso único, afirmando que durante o tempo de 
Santana Lopes “foram lançadas muitas obras de 
reabilitação mas infelizmente poucas foram 
concluídas”. Muitas dessas empreitadas, referiu, 
sofreram atrasos e derrapagens orçamentais por 
terem sido lançadas “sem projecto”.”
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- A população do planeta atingiu este ano os 7 000 
000 000 e aumenta à razão de 75 milhões por ano 
- A população do planeta atingiu este ano os 7 000 
000 000 e aumenta à razão de 75 milhões por ano 
(sete vezes a população de Portugal);
Javier Cenicasolaya (Centro Congressos Estoril, Mar. 
‘11)  - EMERGÊNCIA!
Nos anos 70 do século passado a capacidade da 
biosfera foi ultrapassada: Os recursos já não chegam…
Os resíduos já são de mais…
Presentemente a biocapacidade o planeta está 
ultrapassada em 50%, ou seja, seria necessário mais 
meio planeta. Mas…
Se todos os habitantes do planeta tivessem os 
mesmos hábitos de consumo dos portugueses o 
défice seria 150% ou sejam, precisaríamos, ao todo, 
de 2,5 planetas…
Se os hábitos fossem os dos americanos ou dos 
belgas, precisaríamos de quase 5 planetas…
(fonte:  Hélder Spínola, Quercus Ambiente, Jan/Fev. 
2011, p. 10
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“Lotes com 1000 a 4000 m2... Moradias com 300 “Lotes com 1000 a 4000 m2... Moradias com 300 
m2”
“Um eco-resort para os amantes da natureza...” 
Um paraíso ecológico... num local de reserva 
natural”... “frente de 2 km de praia virgem”... 
“natureza e sustentabilidade em equilíbrio 
perfeito...”  
Expresso “Espaços & Casas”, n.º 2033, 2011-10-15
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Foto de Mohandas Karamchand (MahatmaFoto de Mohandas Karamchand (Mahatma

(grande alma)) Gandhi por Margaret Bourke-White

Há recursos suficientes para satisfazer a 
generalidade das pessoas, mas não para satisfazer 
a ganância de alguns. 
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