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manutenção do edificado patrimonial
manutenção do património do 
século xx: contexto, experiências 
e desafios

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS COM 

VALOR PATRIMONIAL

Nas palavras de Álvaro Siza, “manutenção (...) 

é não deixar uma construção degradar-se. A 

princípio é só pouca coisa e, portanto, vai-se 

deixando andar até que se transforma numa 

degradação total. E depois já não se trata de 

manutenção mas de recuperação. E a recu-

peração é cara. Fazer uma constante manu-

tenção é também uma medida de economia.” 

(Siza, 2017).

Com efeito, o contexto actual de vulnerabili-

dade económica, saturação ecológica e exce-

dente de construções1 (grande parte das quais 

estão devolutas, degradadas ou obsoletas), 

exige uma abordagem cuidadosa na gestão do 

património construído. Neste quadro, a cons-

trução nova ou mesmo a reabilitação profunda 

de edifícios não irão constituir, no futuro, a 

prática dominante no sector da construção 

(como já acontece em grande parte dos países 

europeus), mas sim a conservação e manuten-

ção programada do edificado existente.

A implementação de planos e práticas de ma-

nutenção de edifícios potenciam uma gestão 

dos recursos mais sustentável, reduzindo 

custos a médio e longo prazo, prevenindo ris-

cos e danos, garantindo o bom funcionamento 

dos edifícios e preservando a sua integridade 

arquitectónica. Estas estratégias assentam 

na passagem de uma filosofia de intervenção 

excepcional e reactiva (pós-dano) para uma 
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filosofia de prevenção (pré-dano) e de cuidado 

continuado ao longo do tempo.

Importa, todavia, diferenciar as acções de 

manutenção quando aplicadas a edifícios 

com valor patrimonial, na medida em que a 

resposta a requisitos de desempenho e efi-

ciência (que preveem substituições cíclicas) 

deve ser ponderada em função dos critérios 

de autenticidade e integridade do património 

arquitectónico ou móvel. 

CONCEITOS E PERSPECTIVAS

Em contexto internacional, identificam-se 

algumas iniciativas relativas à implementação 

de estratégias de conservação preventiva e 

manutenção de imóveis com valor patrimonial: 

no Reino Unido, a Society for Protection of An-

cient Buildings (SPAB) que, sob o lema do seu 

fundador William Morris – “stave of decay by 

daily care” (Morris, 1877) –, tem desenvolvido 

um trabalho exemplar neste campo; os planos 

integrados de Conservazione Programmata na 

Lombardia (Della Torre et al, 2003); ou ainda o 

Monumentenwacht, organização independen-

te e sem fins lucrativos fundada na Holanda 

(1973) e na Bélgica (1991) – cujo modelo se es-

tende posteriormente a outros países europeus 

(Alemanha, Dinamarca, Hungria, Eslovénia, 

entre outros) – que se ocupa de actividades 

de inspecção em edifícios públicos e privados 

(Lipovec & Van Ballen, 2010). O seu lema, “Pre-

vention is better than cure”, não deixa dúvidas 

de que “prevention is the highest form of con-

servation. If causes of decay can be removed, 

or at least reduced, something worthwhile has 

been achieved” (Feilden & Johkiletho, 1998).

A palavra manutenção vem do latim manu-

-tenere (que se poderia traduzir por “ter 

na mão”) e remete seja para um cuidado e 

vigilância contínuos, seja para um trabalho 

manual, intrinsecamente ligado ao homem e 

à sua acção. Uma “cultura da manutenção”, 

que sempre existiu na história da construção, 

como acto cultural assimilado e transmitido de 

geração em geração. Foi a industrialização da 

construção a inverter a relação entre os custos 

da mão-de-obra e dos materiais, incentivando 

uma prática de substituição em detrimento da 

reparação ou manutenção dos edifícios.

Em Portugal, o termo “manutenção” é geral-

mente usado de forma abrangente e entendido 

como o “conjunto de operações preventivas 

destinadas a manter em bom funcionamen-

to, quer uma edificação como um todo, quer 

cada uma das suas par tes constituintes” 

(Henriques, 1991). Segundo o “Guia Técnico 

de Reabilitação Habitacional” (Pinho et al. 

2006), podem distinguir-se vários tipos de 

manutenção: “preventiva ou preditiva” (acções 

1 Em Portugal, os últimos Censos (2011) identificaram um 

milhão de casas vazias, a que poderíamos acrescentar 

infraestruturas e equipamentos sem uso ou manutenção. 
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preventivas), “condicionada” (acções pós-

-sintomas) e “curativa ou correctiva” (acções 

pós-dano). Por seu lado, o ciclo operativo da 

manutenção geralmente organiza-se em três 

fases: “instrutória” (recolha de informação, 

bases de dados, diagnóstico), “programática” 

(calendarização das inspecções e reparações 

através de manuais técnicos e de utilização) e 

“actuativa” (execução de acções que podem ir 

desde a limpeza à inspecção visual, acções de 

pequena reparação ou substituição) (Flores-

-Colen & Brito, 2003). Importa ainda referir que 

os planos de manutenção são instrumentos 

dinâmicos e em contínua actualização.

É, assim, muito abrangente o campo da ma-

nutenção, englobando um vasto conjunto de 

operações, directas ou indirectas, simples 

ou qualif icadas, variáveis também na sua 

periodicidade (diária, semanal, mensal, anual, 

plurianual) ou em função das estações do ano 

(Cóias, 2004; Ferreira, 2014a).

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS COM 

VALOR PATRIMONIAL

São ainda escassas as experiências de imple-

mentação de estratégias e planos de manuten-

ção aplicadas a edifícios com valor patrimonial 

em Portugal2 (Ferreira, 2018a; 2018b), de que 

são exemplo algumas iniciativas de debate 

e disseminação3, ou ainda experiências de 

investigação aplicada na Rota do Românico  

(Ferreira, 2017a; 2018a) e na Faculdade de Ar-

quitectura da Universidade do Porto (Ferreira & 

Rocha, 2017b; Ferreira, 2018b), entre outras.

No âmbito de investigação em curso4, foi de-

senvolvida uma metodologia de implementa-

ção de estratégias de manutenção em edifícios 

com valor patrimonial, assente em dois níveis 

de intervenção: (1) “nos imóveis”, através do 

planeamento e operacionalização de rotinas de 

inspecção, monitorização e reparação; (2) “nos 

utilizadores”, promovendo o seu envolvimento 

nos processos de manutenção, na convicção 

de que apenas com a participação, capacitação 

e educação dos diferentes intervenientes, se 

poderá garantir a manutenção quotidiana e 

uma efectiva sustentabilidade na gestão do 

património edificado (Ferreira. 2018a). Por ou-

tro lado, a crescente complexidade das cidades 

e dos edifícios exige utilização de ferramentas 

e bases de dados digitais que permitam o regis-

to e consulta sistemática da informação, assim 

como fazer uma gestão integrada e atualizada 

(em tempo real) dos edifícios.

Para além dos “manuais técnicos”, sublinha-se 

a relevância dos “manuais de utilização”, no 

sentido de evitar modos de uso impróprios, 

prevenir situações de risco e orientar as ro-

tinas de manutenção quotidianas (limpeza, 

controlo de ventilação, sombreamentos, 

etc.). Deste ponto de vista, a sociedade civil 

tem um papel importante na preservação do 

património, podendo contribuir para um desen-

volvimento mais sustentável e culturalmente 

integrado (Ferreira 2014a). 

PATRIMÓNIO DO SÉCULO XX

Importa ainda referir que os edifícios mais 

recentes (o património do século XX) são 

muitas vezes caracterizados por uma maior 

vulnerabilidade decorrente, por um lado, de 

um envelhecimento precoce devido às suas 

características formais, materiais e tecnoló-

gicas (pela aplicação de soluções inovadoras 

ou até experimentais). Por outro lado, pela sua 

maior quantidade e por se tratar de obras de um 

passado próximo e ainda não suficientemente 

reconhecido, seja pelos organismos de gestão 

2 este âmbito destacam-se, com participação da autora 

na organização, o Seminário “Cuidar das Casas. A 

manutenção do património corrente” (2011; org. ICOMOS/

CEAU-FAUP/IC_FEUP); os workshops “Janelas com TINTA, 

têm muito + PINTA” (2012, 2017; org. ICOMOS/CEAU-FAUP/

IC_FEUP), os Colóquios “Saber Manter os Edifícios: Pensar, 

Desenhar, Construir” (2016, 2017; org. CEES-FEUP/CEAU-

FAUP), entre outros.

3 “Plano de Gestão para a Conservação e Valorização dos 

Monumentos da Rota do Românico”- Coordenação: Arq.ª 

Teresa Cunha Ferreira; Colaboração: Arq.s Margarida 

Ramos, Joana Gonçalves, Paulo Mendes (2014/2015); 

Marta Ferreira, Daniela Silva (2016/2019); Assessorias: 

Eng.ª Esmeralda Paupério, Dr. Jaime Duarte e Eng.º Filipe 

Ferreira (AOF); Gestão: Dr.ª Rosário Machado; Eng.s 

Ricardo Magalhães, Nelson Antunes e Vítor Marinho.

4 “Metodologias e estratégias de conservação preventiva 

e manutenção em edifícios com valor patrimonial”, 

coordenação Teresa Cunha Ferreira, CEAU-FAUP. Esta 

metodologia apoia-se no estudo do projecto original, das 

intervenções sucessivas e do estado atual do edifício. 

Refere-se também o desenvolvimento de bases de 

dados e de software/aplicação informatizada (“MPLAN”), 

que permitem gerir a informação e sistematizar 

procedimentos, bem como realizar planos de gestão e 

manutenção. A metodologia tem sido estendida a outras 

obras, inclusive do século XX.

> Figura 1: Vista aérea da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto (FAUP) (Foto: Pixel, 2016).

e salvaguarda, seja pela opinião pública em ge-

ral. Com efeito, poucos edifícios se encontram 

protegidos e muitos se revelam ameaçados, 

tanto pela falta de uso e de manutenção, quan-

to por intervenções de intrusiva transformação 

(Ferreira, 2014b; 2018c).

Deste modo, de acordo com o “Documento 

de Madrid para a Conservação do Património 

do Século XX”, grande parte do património 

do último século encontr a-se “em r isco 
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> Figura 2: Obras de manutenção da envolvente exterior dos edifícios da FAUP (fachadas, vãos e coberturas), 2016/2017. Coordenação: Álvaro Siza, Eliseu Gonçalves, José L. Gomes 

(Fotos: Luís Ferreira Alves; Propriedade: FAUP).

devido à falta de apreciação e manutenção. 

(...) Trata-se de um património vivo que é 

essencial entender, definir, interpretar e gerir 

adequadamente para as gerações futuras.” 

(ICOMOS, 2011: 2). O mesmo documento re-

força ainda a importância de “estabelecer um 

plano para a manutenção preventiva regular 

(...). Uma manutenção contínua e adequada 

e a realização de inspecções periódicas são, 

consequentemente, as melhores medidas de 

conservação do património arquitectónico, e 

reduzem os custos de reparação a longo prazo” 

(ICOMOS, 2011: 3).

Neste quadro, sublinha-se a relevância da 

implementação de práticas de manutenção 

cíclica e programada no património do século 

X X (Canziani, 2009), de forma a prevenir 

danos irreversíveis e prolongar a vida das 

construções no tempo. Como refere Álvaro 

Siza, “(...) o tempo ou melhora os edifícios, ou 

degrada-os por completo (...). Aí é que entra a 

manutenção. O tempo enriquece: tudo se vai 

adaptando ao uso, à realidade. Há uma maior 

densidade, uma maior solidez, mas tem de ser 

acompanhada por trabalhos de manutenção 

ou a degradação progride e o papel do tempo 

torna-se destruidor.” (Siza, 2017).

MANUTENÇÃO DE EDIFÍCIOS EM PORTUGAL: 

QUESTÕES EM ABERTO

A conjuntura actual marcada por um consumo 

de recursos sem precedentes (assente num 

ciclo de contínua demolição-substituição da 

construção), tem profundas consequências 

ecológicas, económicas, culturais e sociais. 

Neste cenário, numa Agenda fortemente deter-

minada pelos desígnios da sustentabilidade, 

a prevenção e a manutenção surgem como 

estratégias de reequilíbrio, sistematização e 

integração com grande potencial aplicativo, 

não só nos edifícios, mas também no espaço 

público, nas infra-estruturas, nas cidades e 

no território.

Como se apontou, são muitas as vantagens da 

implementação de estratégias de prevenção 

e de manutenção: na gestão dos recursos 
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(controlando e reduzindo os custos a médio e 

longo prazo), na promoção de sustentabilidade 

(ambiental, económica, cultural e social), na 

garantia do bom funcionamento dos edifícios, 

na preservação da autenticidade e dos valores 

patrimoniais da obra, na criação de emprego 

local (pequenas empresas vocacionadas para 

a manutenção), assim como no envolvimento 

e capacitação dos utilizadores na gestão e 

preservação quotidiana dos seus edifícios. Por 

outro lado, importa também reforçar o seu po-

tencial aplicativo ao património corrente, como 

estratégia de conservação sistematizada do 

construído não classificado nem apoiado por 

fundos específicos.

No entanto, apesar dos inúmeros benefícios 

apontados, em Portugal está longe de se veri-

ficar a sua plena aplicabilidade. Este é, antes 

de mais, um problema cultural decorrente da 

perda de hábitos de manutenção e agravado 

pela industrialização da construção. Refere-

-se, também, a ausência de instrumentos 

legislativos ou ainda de falta de mão-de-obra 

qualificada. Por outro lado, tratando-se ge-

ralmente de intervenções menos mediáticas 

e sem assinatura autoral, tornam-se pouco 

apelativas para os políticos, investidores e téc-

nicos envolvidos, que tendem a privilegiar as 

intervenções com maior visibilidade. Salienta-

-se ainda o facto de as vantagens económicas 

destas práticas (reduzindo os custos de inter-

venção a médio e longo prazo) serem, de certo 

modo, contrárias aos interesses dos profis-

sionais envolvidos (engenheiros, arquitectos 

e empreiteiros). Por fim, aponta-se o escasso 

enquadramento legal aplicável5, a dificuldade 

de antecipação de fundos para a manutenção, 

bem como a ausência de incentivos fiscais ou 

5 Artigo 9.º (Revogado pela alínea e) do artigo 129.º do 

diploma que estabelece o RJUE, Decreto-Lei n.º 555/99, 

de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 177/2001, de 4 de Junho) : “As 

edificações existentes deverão ser reparadas e 

beneficiadas pelo menos uma vez em cada período 

de oito anos, com o fim de remediar as deficiências 

provenientes do seu uso normal e de as manter em boas 

condições de utilização, sob todos os aspectos de que 

trata o presente regulamento”. Disponível em http://

www.oasrn.org/pdf_upload/decretolei_555_99.pdf 

uploads/2/3/6/9/2369524/rgeu_-_dln.38382-1951.pdf 

(consultado a 15 de Fevereiro de 2020).
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> Figura 3: Manual de Boas Práticas de Utilização de Edifícios da Universidade do Porto (Teresa C. Ferreira, Patrícia F. Rocha, Rui Calejo, Rui J. G. Ramos; Design: Simone Ruivo, Inês Vieira).

outros, seja no sector da construção em geral, 

seja no do edificado com valor patrimonial.

Para além disso, apesar de a manutenção 

desempenhar um papel fundamental na 

durabilidade da arquitectura, há ainda a ten-

dência para valorizar mais o ‘novo’ do que o 

‘usado’, negligenciando-se as problemáticas 

da manutenção e as suas implicações, tanto 

no processo de concepção do projecto, quanto 

na preservação da integridade material e for-

mal dos edifícios ao longo do tempo (Sample, 

2016). 

Neste cenário, deixam-se algumas questões 

em aber to: Qual o papel das instituições 

(públicas ou privadas) e da sociedade civil 

na definição e implementação de práticas de 

manutenção do construído? Quais as metodo-

logias e os instrumentos para a sua aplicabili-

dade, nomeadamente no edificado com valor 

patrimonial? Quais os fundamentos para uma 

cultura contemporânea de manutenção? 

A autora escreve de acordo com a antiga ortografia.
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