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Resumo. As práticas de reabilitação de edificios são substancialmente diferentes das de construção 
nova. apesar de se verificarem semelhanças tecnológicas em obra. Tem.se assistido ao aumento do 
interesse em residir nos centros históricos urbanos. tendo esles condições e infraeslruluras já 
consolidadas ao conlrário das zonas recentemente edificadas. conlribuindo para o desenvolvimenlo 
sUSlentável. Na alual conjunlura económica a inlervenção em edific/os exislentes pode revelar-se 
uma saida para a falta de Irabalho no setor da conslrução, maior inleresse na reabililação e 
colmalação da procura e aferia com edific/os exislenles, embora esteja dependente das contrapartidas do investimento. 

Muitos dos problemas relacionados com as operações de reabililação de edificios não são alendidos 
8quando do projelo, acabando por se regislarem omissões em fase de obra e a consequente lomada 
d. decisões em muilos casos sem a desejada reflexão. O desenvolvimenlo de um sislema de geslão 
que auxilie e oriente diversos inlervenienles nas lomadas de decisão em fase de projelo é visla com 
irlferesse na gestão deste tipo de operações em edificios antigos. 

O sislema de gestão foi desenvolvido no ãmbito de uma Tese de Douloramenlo com o tilulo I ;~;;::~~;~:s de geslão de obras de reabililação em cenlros urbanos hislóricos': Abrange 50 
lemáticos tendo em consideração a legislação, especificidades, recomendações 

inlervenção, práticas da construção e do desenVOlvimento suslentável, devidamente 
realidade e características dos edifícios existentes em centros históricos. Cada 

abrange 5 critérios de valoração distintos que permitem optar por prâticas mais e menos 
comparativamente âs prâticas correntemente adotadas. 

divulgam-se os resultados obtidos com um estudo de caso que envolveu a ~ica(;ão Prálica do sistema de geslão anleriormenle cilada, em operações de reabilitação de 
antigoS localizados no centro hislórico do Poria. Os resullados revelam que exisle ainda 

Irabalho a desenvolver, sobreludo nas queslões de verlenle lecnica, onde as práticas de 
adoladas não são as mais suslentáveis. Os mesmos resultados mostram lambém que exisle 

na descrição de que conlribuem para auxiliar na geslão da própria obra, 
aspelos sem o desejável Iralamenlo face ás especificidades da reabililação. 

existe maior probabilidade de ocorrência de trabalhos imprevistos, alterações ao 
acréscimo de custos, aumento de prazos, entre outras consequências indesejâveis. 
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