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PALABRAS CLAVE: Reabilitação, projeto, intervenção, recursos, sustentabilidade.

RESUMEN

Prevê-se que aumente em Portugal a reabilitação de edifícios antigos existentes nos centros urbanos
históricos. Face ao número de edifícios antigos existentes e com necessidades de reparação essa
atividade fomenta a possibilidade de reutilização de recursos existentes, mas também a revitalização
de zonas já consolidadas, contribuindo para alavancar a economia local.
E possível intervir nestes edifícios com práticas de gestão mais sustentáveis e que proporcionem
melhores condições de conforto. Contudo na fase de conceção é possível agregar diversos aspetos que
auxiliam a gestão e tornadas de decisão no processo. Embora parte destes aspetos não sejam exigíveis
regulamentarmente, a sua implementação resulta em benefícios económicos e ambientais para a fase
de utilização/exploração. São exemplo desses aspetos o aproveitamento e reutilização de águas,
produção de energia elétrica, aquecimento de águas via coletores solares, eficiência energética,
implementação de soluções bioclimáticas, entre outras.
Este artigo baseia-se em parte do estudo de um doutoramento onde se desenvolveu uma metodologia
de gestão a aplicar em projetos de reabilitação de edifícios antigos. A metodologia está dividida em
diversas áreas temáticas, nomeadamente "envolvente e localização", "conceçâo", "execução e
estaleiro" e "custos", agregando um total de 50 subindicadores, e contribuindo em conjunto para
auxiliar diversos intervenientes nas tornadas de decisão ligadas à reabilitação de edifícios antigos. São
divulgados os aspetos temáticos da metodologia de gestão, com especial destaque para os da área de
"conceção", bem como uma possível graduação que relaciona práticas mais e menos sustentáveis, com
as práticas utilizadas de forma corrente ou convencional. Os resultados obtidos demonstram
reconhecimento do interesse na aplicação destes aspetos aquando do desenvolvimento de projetos de
reabilitação de edifícios antigos.
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