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GESTÃO DE PROJETOS DE REABILITAÇÃO DE
EDIFÍCIOS ANTIGOS

Aspetos técnicos

Rui Oliveira
roliveiraBipb.pt

Jorge Lopes"
jlopesõipb.pt

Hipólito de Sousa
hipolito8fe. up. pt

Resumo

Durante várias décadas assistiu-se a uma cultura de construção nova e de ausência de prá-
ticas de conservação. Os edifícios antigos localizados em centros históricos foram frequen-
temente abandonados e rotulados como pouco práticos, degradados, sem condições de con-
forto, pouco flexíveis, de difícil acessibilidade. Contudo são a imagem dos centros históri-
cos, contribuem para o desenvolvimento económico local e são pólos de atração turística. A
reabilitação destes edifícios exige experiência e conhecimentos técnicos diferentes da cons-
truçâo nova.

Para auxiliar as operações de reabilitação nestes edifícios, desenvolveu-se no âmbito de
um projeto de investigação uma metodologia que agrega 50 parâmetros. Cada parâmetro
propõe um conjunto de soluções técnicas a considerar em projeto de reabilitação com práti-
cãs de menor a maior sustentabilidade.

Este artigo contempla parâmetros e práticas ligadas ao diagnóstico preliminar, levanta-
mentos e outros aspetos de projeto, assim como soluções técnicas. A metodologia utilizada
envolve um estudo de caso com consulta de 7 projetos de reabilitação de edifícios antigos.
Esta análise permite concluir que a maioria dos projetos são omissos ou estão incompletos
no que respeita a informações enquadradas na maioria dos parâmetros da metodologia, po-
dendo dai resultar imprevistos em obra. Realizou-se ainda um conjunto de entrevistas diri-
sidas a intervenientes na reabilitação de edifícios que demonstram o interesse destes parâ-
metros em projeto e seu contributo para o sucesso da reabilitação.

Palavras-chave: Reabilitação, Projeto, Parâmetros, Anomalias, Práticas.
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FATORES A PONDERAR NA COMPRA DE
EDIFÍCIOS ANTIGOS PARA REABILITAR EM

CENTROS HISTÓRICOS

Rui Oliveira'

roliveira@ipb.pt

Jorge Lopes3
lopesfiipb.pt

Maria Isabel Abreu^

isabreuõipb.pt

Resumo

Muitos dos bairros edificados recentemente demoram anos até estarem consolidados com

infraestmturas, amenidades, transportes públicos, espaços públicos, entre outros. Em con-
trapartida, os centros históricos são locais consolidados nestes e noutros requisitos. Já os
edifícios dos centros históricos não têm a procura desejável para habitação, sendo conota-
dos como detentores de patologias, sem condições de segurança, conforto, salubridade, fun-
cionalidade. entre outras.

No âmbito de um projeto de investigação desenvolveu-se uma metodologia com 50 parâ-
metros em forma de guião com apoio à tornada de decisão no processo de reabilitação de
edifícios antigos em centros históricos. Cada parâmetro atende à legislação, condicionantes
e práticas de intervenção, ordenando-se as práticas de menos a mais sustentáveis.

Este artigo descreve os parâmetros que devem ser atendidos na opção de compra, salien-
tando-se aspetos da envolvente, diagnósticos preliminares, viabilidade económica. A apli-
cação destes parâmetros foi analisada num estudo de caso com a consulta de 7 projetos de
reabilitação de edifícios.

Os projetos analisados são omissos na maioria destes parâmetros. Parte das respostas fo-
ram obtidas "in situ", o que permitiu desmistificar anomalias omissas em projeto, soluções
de projeto menos próprias e em alguns casos superiores às necessárias. Este estudo foi
complementado com entrevistas que demonstram a importância de ponderação destes pa-
râmetros não só aquando da compra, mas como condicionantes na execução.

Palavras-chave: Reabilitação, Patologias, Parâmetros, Práticas de intervenção,
Sustentabilidade.
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