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RESUMO
 

Um projecto de arquitectura não só é complexo como também se tem tornado cada 
vez mais interdisciplinar. Nesse contexto, considerou-se interessante interpretar o processo 
de redução, não para fins estéticos e formais, mas sim como um exercício que visa encontrar 
o equilíbrio entre as várias decisões de projecto. Um processo que por sua vez minimize os 
recursos usados e o impacto negativo no ambiente e ainda maximize a qualidade de uma obra. 

Tendo em conta que o tema da sustentabilidade é cada vez mais recorrente e mediatizado, 
considerou-se interessante compreender de que forma poderia ser aplicado na arquitectura. Se 
um dos objectivos do desenvolvimento sustentável é a redução de consumo de recursos e dos 
impactos negativos, questiona-se se é possível, e de que forma, que a aplicação dos princípios 
da intervenção mínima exprima uma maior consciência ambiental, social e económica.

Ao longo do trabalho são traçadas diversas formas de aproximação ao tema e linhas 
de investigação, em que se advoga o uso racional dos recursos e do construído. Defende-se 
a intervenção mínima e economia de meios na reabilitação, através do estudo de casos de 
habitação corrente com valores patrimoniais na cidade do Porto.

Palavras-chave: sustentabilidade, minimização, simplicidade, acupunctura urbana, 
reutilização, intervenção mínima, reabilitação, habitação, património corrente, Porto.
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ABSTRACT

An architectural design is not only complex, but has also become increasingly 
interdisciplinary. In this sense, it was considered interesting to interpret the process of 
reduction, not for aesthetic and formal purposes, but rather as an exercise which aims to find 
a balance between the various design decisions. A process which in turn minimizes the used 
resources and the negative impacts on the environment and still maximizes the design quality.

    Given that the theme of sustainability is often recurrent and promoted through the 
Media, the realization on how this concept could be applied in the architecture field was 
found to be appealing. If one of the objectives of sustainable development is the reduction of 
resource consumption and negative impacts on the environment, it is questioned the possibility 
of and how, the application of minimum intervention principles is able to express a greater 
environmental, social and economic awareness.

Throughout this dissertation various forms of approach to the topic and research lines 
are outlined advocating the rational use of resources and built environment. The outcome 
stands up for the minimum intervention and the economy of means in rehabilitation, through 
study-cases of common housing with heritage values in Porto.

Keywords: sustainability, minimization, simplicity, urban acupuncture, reuse, minimum 
intervention, rehabilitation, common housing, heritage, Porto.
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1.1. Motivações e Objectivos

Durante o período de estudos realizados no programa de intercâmbio ERASMUS, 
o tema da sustentabilidade era recorrente. Durante um estágio realizado nesse mesmo ano, 
num grande atelier, ficou a percepção de que o discurso sobre sustentabilidade, do qual tanto 
se orgulhavam, não passava disso, apenas de discurso. Os projectos para concurso eram 
desenvolvidos por um lado, a delegar aos engenheiros a tarefa de tornar os edifícios mais 
eficientes, por outro, a trabalhar a “imagem verde” do edifício através de artifícios informáticos.

O objectivo e interesse do trabalho começou por saber como construir uma casa 
sustentável, eficiente energeticamente e ao mesmo tempo acessível, através de métodos 
de autoconstrução, pré-fabricação ou modulação. Contudo, a perspectiva pessoal sobre a 
sustentabilidade mudou após encontrar uma notícia1 sobre uma americana que vive há dois 
anos sem produzir lixo. No seu blog, Trash is for Tossers, Lauren, estudante de Ciências 
do Ambiente, mostra de que forma é possível ter um estilo de vida sem desperdício. 
Resumidamente, dos seus conselhos e das vivências que partilha, retira-se que a contenção 
passa por escolher objectos preferivelmente locais, reutilizáveis, reparáveis e duráveis.

O seu exemplo motivou uma reflexão sobre o desperdício e o papel da reutilização, e 
a importância das pequenas acções e adaptações graduais, que mesmo sendo de uma única 
pessoa, podem fazer grandes diferenças e inspirar outros. Assim considerou-se muito mais 
interessante transpor algumas dessas ideias para a arquitectura e que, a partir de pequenas 
acções se façam substanciais diferenças. O estudo dos temas intervenção mínima, minimização 
vs. minimalismo, acupunctura urbana, economia de meios e simplicidade, foram então 
consequência e acabaram por tornar-se em causa.

A presente dissertação tem como objectivo teorizar a prática da intervenção mínima. 
Esta, deve ser entendida como parte de uma ideologia que consiste na redução e economia de 
meios, enquadrada dentro do contexto da sustentabilidade, associada ao restauro e reabilitação.

O trabalho adopta uma estrutura de raciocínio que começa com a compreensão 
do conceito de sustentabilidade, como representativo de uma realidade de escassez, e na 
eminência da “falta de” (recursos materiais, energéticos, financeiros, etc.), a resposta deve ser 
“usar menos”.   

Primeiramente, são esclarecidos conceitos e enunciados os impactos da construção, 
constituindo um processo de conhecimento, essencial na percepção de uma problemática 
dentro do contexto social, económico, cultural e ambiental. É feita uma crítica aos termos 
“eco” e “green” como moda, e à “arquitectura sustentável” como estando demasiado focada na 

1  A referida notícia em LOWREY Annie, ‘All My Trash Fits in a Single Mason Jar’, em New York 
Magazine, 23.12.14, disponível em  http://nymag.com/daily/intelligencer/2014/12/all – my – trash – fits 
– in – a – single – mason – jar.html#, consultada em 28.12.14
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produção de edifícios novos, mas mais eficientes - objectos definidos e medidos pela técnica 
e tecnologia.

De seguida, assume-se que a sustentabilidade deve ser entendida como o sustentar 
daquilo que já existe e nascer do entendimento dos objectos construídos numa dinâmica mais 
complexa e ampla. São apresentados diversos projectos contemporâneos em que se formaliza 
a economia de meios através da valorização da pré-existência e da reutilização. Pretende-se 
partir da minimização do consumo de recursos, sem que isso se traduza na perda de valores 
importantes. Assim, apresenta-se a reabilitação de edifícios históricos como a atitude mais 
sustentável.

“Importa lançar hoje o debate sobre os conceitos e os métodos da 
reabilitação, defendendo a procura de soluções pouco intrusivas e 
estabelecer o fundamental princípio da intervenção mínima que nos 
permite aspirar à reabilitação máxima.”2

No último capítulo pretende-se transportar essa base teórica para casos práticos de 
reabilitação de habitações no Porto, em que se discute a metodologia de conservação de 
edifícios de habitação corrente com valores patrimoniais. 

1.2. O Problema 

A arquitectura, considerada uma arte ao longo da História, tem sido um meio de exprimir 
e representar o divino, a grandiosidade e a Humanidade, pelo que terá como um dos seus 
objectivos transcender o mundano, comover. Ao longo do tempo guardou-se o melhor, por 
exemplo os melhores arquitectos ou materiais mais nobres, para edifícios excepcionais como 
igrejas, monumentos e edifícios representativos de poder.

Os pilares da arquitectura, segundo Vitrúvio eram a venustas, securitas, utilitas. Desde 
a Antiguidade até hoje, têm-se alargado os papéis e criado um campo mais vasto de acção, 
partindo do princípio que a arquitectura pode influenciar e contribuir para uma melhor 
sociedade, reforçando a sua relevância como disciplina construtiva, cujos efeitos operam em 
grupos de pessoas num longo período de tempo. 

Após a revolução industrial, a população estava submersa numa época de grande 
desenvolvimento, mas que não se traduzia numa melhoria da sua qualidade de vida, devido à 
grande concentração de pessoas que se deu, a um ritmo acelerado, nas cidades. A arquitectura 
modernista, numa perspectiva de responsabilidade social, veio responder às novas necessidades, 
aos novos gostos, utilizando novos processos, materiais e linguagens.

No início do século XX (1929), no 2º Congresso dos CIAM o tema principal foi Wohnung 
für Existenzminumum (Habitação para uma existência mínima) cujo ponto focal era sobre 

2   AGUIAR, José; Reabilitação Low Cost | High Value. Intervenção mínima. Reabilitação máxima, 
em Construção Magazine, nº47, Janeiro/Fevereiro. Porto, 2011, p. 11.
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como a arquitectura poderia desenvolver soluções para a escassez generalizada de habitação. 
Posteriormente, várias soluções foram desenvolvidas, como o caso da Growinghouse de Martin 
Wagner, ou de casas projectadas com sistemas pré-fabricados concebidos para terem preços 
mais baixos e ajudarem as famílias mais carenciadas a adquirem uma residência de qualidade 
que respondesse às suas necessidades.

Após a Segunda Guerra Mundial, as abordagens incidiram ainda mais num compromisso 
social, numa necessidade de resposta que tinha que ser rápida e eficiente perante as destruições 
massivas das cidades. Contudo, a partir da publicação da Carta de Atenas (Conferencia de 1933 
e publicada em 1943), o ideal modernista forjou desenvolvimentos urbanos a grande escala em 
diferentes pontos do planeta, alterando a organização herdada das cidades, desde a sua ordem 
física, política, económica e social e passou a desenhar não só estruturas individuais, mas todo 
o quadro da vida.

No entanto, a determinada altura, e para muitos, a ligação com a Arte e com um 
exercício de abstracção tornou-se maior do que a ligação às pessoas e às suas necessidades 
individuais3. Foi também ao longo do século XX que as soluções concebidas para melhorar a 
habitação dos menos favorecidos, como o caso do programa “Plattenbauten”, se transformou 
num poço de dinheiro para o mercado imobiliário4, pois a construção pré-fabricada e rápida 
permitiu aumentar as margens de lucro em vez de aumentar as condições de vida da sociedade 
vulnerável.

As críticas ao sonho modernista foram reforçadas com a demanda de uma resposta à 
crise ecológica e demográfica que ganhou forças nos anos 60 e 70. Em 1964, Bernard Rudovsky 
fez acompanhar a sua exposição “Architecture without Architects” no Museum of Modern Art 
(MOMA) de um manifesto a favor da non-pedrigry architecture, “onde o velho sonho de uma 
relação orgânica entre estilo de vida e paisagem leva a uma arquitectura local”.5 O fascínio 
pela arquitectura vernacular acaba por ser uma crítica à “autoria heróica” que acompanhou a 
visão do arquitecto durante o movimento moderno.

“Part of our troubles results from the tendency to ascribe to architects- 
of, for that matter, to all specialists - exceptional insight into problems of 
living when, in truth, most of them are concerned with problems of business 
and prestige”6

De certa forma essa crítica mantém-se actual, tendo em conta que hoje em dia o culto 
parece não ser feito ao divino, nos espaços religiosos, mas sim às superfícies comerciais. As 
forças económicas parecem ser o novo deus que tudo controla, que poucos compreendem mas 

3  LEPIK, Andres, Think Global build Social! em Arch+ Journal for Architecture and Urbanism, 
Summer 2013, p. 5.
4  Idem.
5  MoMa, Small Scale Big Change New Architecture of Social Engagement, Museum of Modern Art, 
2010, p. 8.
6  RUDOFSKY Berdard, Architecture without Architects, Nova Iorque, MOMA, 1964, p. 5.
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Fig. 1. Weissenhof Siedlung, Stuttgart, 1927

Fig. 2. Dessau-Törten Housing Estate, 1928

Fig. 3. Elevação de paineis de betão reforçado

Fig. 4. Plan Voisin, Le Corbusier, 1925

Fig. 5. Exposição “Architecture Without Architects”
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que a ele se subjugam. As técnicas de marketing são como uma nova bíblia e o objectivo das 
marcas passou a ser surpreender, chamar a atenção, causar o choque, chamar os novos “fiéis” 
para e com o intuito de vender e gerar lucro. Para tal, a arquitectura e a engenharia usam todo 
tipo de artifícios para superar os limites da física e da tecnologia, como aconteceu noutros 
tempos, por exemplo nas igrejas góticas.

A arquitectura, na passagem do século XX para o século XXI, procura criar o “ângulo 
mais insólito, a curva mais subtil, o sistema de repetição e diferença graficamente mais 
eloquente”7 e assiste-se com isso novamente à ascensão dos “starchitects”.8 

A arquitectura, especialmente com o desenvolvimento de sistemas assistidos por 
computador9, tornou-se o espelho de uma nova sociedade, subjugada aos mercados e orientada 
comercialmente, produtora de objectos icónicos, tornando-se ela própria num produto de 
consumo lucrativo.

A crise económica de 2008 demonstrou que o mercado especulativo prejudicou muitas 
famílias, principalmente com o colapso do mercado imobiliário e da habitação. Por outro lado, 
a recessão demonstrou que vivemos acima das expectativas e meios disponíveis, pelo que a 
crítica à arquitectura exuberante se torna pertinente pelo desperdício de recursos.10 

Juntamente com a crise socioeconómica, estamos a atravessar uma crise ambiental que, 
desde os anos 60, tem suscitado uma maior consciência da nossa acção no planeta, de onde 
surge a procura e interesse por um desenvolvimento sustentável em várias áreas. Assim sendo, 
na arquitectura interessa também que a construção reduza os seus impactos no ambiente e que 
proceda de acordo com os princípios de um desenvolvimento sustentável - que engloba os 
campos até agora referidos: social, económico, ambiental. 

Ao longo dos anos, as propostas para resolver os problemas sociais relacionados com a 
habitação basearam-se, muitas vezes, em reduzir os custos da construção. Da mesma forma, 
numa visão que poderá ser limitada, para tratar da crise ambiental tem-se optado por uma 
“arquitectura sustentável” que se esforça em avançar no sentido da eficiência energética, 
muitas vezes preocupando-se demasiado com a performance do edifício. Esta visão poderá

7  CAPELA José, Arquitectura pela arquitectura (Lacaton et Vassal: mode d’emploi), em Punkto, 
disponível em http://www.revistapunkto.com/2015/02/arquitectura-pela-arquitectura-lacaton_4.html, 
consultado em 20.04.15.
8  Entenda-se por: Um único génio desenhador mais relacionado às economias da alta-costura do que 
ao velho sonho Maçónico do arquitecto como dador de modelos – mestre. Expressão usada em idem.
9  Por vezes o uso destas ferramentas informáticas traduz-se numa experimentação, que sem ter 
o contexto como referência e trabalhando num espaço infinito, se trabalha a imagem edifício auto-
referencial.
10  “Those who had previously acclaimed (or even produced) the acrobatics of architecture in the 
previous decade now took to complaining about architecture’s shameful waste of resources and budgets” 
Em AURELI Pier Vittorio; Less is Enough: On Architecture and Asceticism, Strelka Press, 2013, p.4.
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Fig. 6. Museu de Guggebheim de Frank Gehry em Bilbao 

Fig. 7. Broad Art Museum e Performing Art Centre, Zaha Hadid 

Sintetizam a cultura do edifício icónico
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trazer o risco de reduzir um edifício a um contentor de instalações e sistemas automatizados, 
descurando outros aspectos importantes.

Numa altura em que há diferentes tipos de crises, os arquitectos necessitam aplicar 
processos interdisciplinares, integrativos, numa abordagem holística para gerir as tarefas cada 
vez mais complicadas. Sendo uma disciplina complexa, que engloba e sintetiza muitas áreas 
do saber, uma arquitectura formal oferece cada vez menos, enquanto a arquitectura, como 
disciplina com aspirações culturais e preocupações com o contexto local e social, ganha mais 
expressão.11

“We need to share our knowledge and integrate the many burgeoning 
specialisms. As well as possessing technical expertise, architects, town and 
landscape planners and engineers of every discipline prepared to work 
constructively with sociologists, economists and others in a team”12

Em resposta a um mundo globalizado e dominado pelas preferências das corporações 
multinacionais, onde a população cresceu exponencialmente agravando a proliferação dos 
aglomerados informais, surgem abordagens mais sociais. 

Este tipo de projectos têm sido nomeados para o prémio de Arquitectura Aga Khan, 
destacados em grandes exposições internacionais, por exemplo, no caso do MoMa, com a 
exibição em 2010 “Small Scale Big Change”. Arquitectos como Anna Heringer, Alejandro 
Aravena ou Francis Kéré, focam-se numa arquitectura consciente socialmente e misturam 
abordagens low-tech e high-tech enquadradas e que imprimem a identidade dos contextos 
culturais onde se inserem.

Também a Bienal de Veneza em 2012 teve uma exposição desenhada por David 
Chipperfield, cujo tema “Common Ground” pretendia servir de contraponto à tendência 
profissional e cultural actual, que coloca demasiado ênfase nas acções individuais e isoladas13. 
O Golden Lion para o melhor projecto nesta exibição foi para o atelier Urban-Think Tank pelo 
trabalho sobre a Torre David em Caracas. Este projecto também esteve em 2013 exposto na 
exibição “Think Global, Build Social!”, cujo curador foi Andres Lepik.

Recorrentemente, os projectos exibidos são originários de países em desenvolvimento 
e em contexto de carência de recursos. A carência de recursos exige uma maior capacidade e 
exercício criativo por parte dos arquitectos para criar soluções que respondam às necessidades 
locais. O esforço acaba por ser no sentido de fazer “mais com menos”, ideia que pode ser 
entendida como redução de custos de produção ou uma maior eficiência. 

11  LEPIK. Andres; Think Global build Social, em Arch+ Journal for Architecture and Urbanism, 
Summer 2013.
12  GAUZIN, Dominique Müller, Sustainable Architecture: The Happy Medium Between High – tech 
and Low – tech, em Sustainable Investment and Places de Prime Property Award, 2010.
13  CHIPPERFIELD David, Common Ground, disponível em http://www.labiennale.org/en/
architecture/history/13.html, consultado em 15.04.15.
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Fig. 8. Handmade School, Anna Heringer Fig. 9. National Park, Mali Keré

Fig. 10. Trabalho de Urban Think Tank na 13º Bienal de Veneza sobre a Torre de David
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Nos países desenvolvidos, mais precisamente no continente Europeu, não há um ritmo 
de crescimento da população como nos países em desenvolvimento, as cidades já estão 
consolidadas com o desafio acrescido de terem centros históricos e a problemática que deles 
deriva. Acrescenta-se ainda uma maior preocupação em atingir patamares cada vez mais 
exigentes em termos de eficiência energética, que entram por vezes em confronto com o que 
já está construído. Neste contexto, “menos é mais” talvez seja mais pertinente do que “mais 
com menos”.

Para responder às diferentes crises globais e actuais - social, económica e ambiental- às 
necessidades que derivam delas e também promover valor, parte-se do princípio que se pode e 
deve implementar uma lógica de economia de meios e simplicidade, de uma atitude de redução, 
em que intervir menos mas com mais critério, se traduza numa arquitectura verdadeiramente 
sustentável. 

1.3. Economia de meios como solução. 

“Diante da crise económica, temos o dever de nos tornar pioneiros da 
simplicidade, ou seja, é preciso encontrar uma forma simples para todas 
as necessidades da vida, uma forma que seja ao mesmo tempo respeitável 
e verdadeira”14

O recurso a uma arquitectura baseada na economia de meios e na simplicidade é 
pertinente pois exige ordenar o caos e permite alcançar conceitos fortes, que por sua vez não 
estão sujeitos à oscilação de tendências e modas, permanecendo harmoniosos por mais tempo. 

Economia de meios relaciona-se com o uso do menor número possível de elementos 
para resolver um problema. No caso da Arquitectura, refere-se tanto aos meios físicos quanto 
conceituais através da dimensão, do uso de formas elementares, sistemas racionais ou emprego 
de menos recursos, sejam eles materiais, energéticos ou monetários.

Ao longo da História surgiram vários momentos em que se trabalhou esta temática. Por 
exemplo, na arquitectura do Modernismo, dentro das diferentes linhas de pensamento, houve 
o contributo dos conceitos de eficiência, rigor, precisão, economia e universalidade, tanto à 
escala urbana como do edifício. Eliminar o redundante para focar-se no essencial foi também 
um dos objectivos da Arquitectura do Movimento Moderno. Como é possível perceber nas 
célebres frases “ornamento é crime” de Adolf Loos e “menos é mais” de Mies, houve uma 
procura em retirar o que fosse considerado “excedente”, utilizar formas puras e privilegiar o 
funcional e racional. 

Também o Minimalismo traz ideias relacionadas com economia de meios, no entanto, 
é importante distinguir economia de meios de minimalismo, que tem sobretudo um carácter 
estilístico. O “Minimalismo”, usado nas Artes Visuais e Design e Arquitectura, designa um 

14  SCHLEMMER Oskar, 1992, citado em FRAMPTON Kenneth, “História crítica da Arquitectura 
Moderna”, Barcelona, Gustavo Gili, 1987, p. 149.
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Fig. 11. Black Square, Kazimir Malevich. O minimalismo nas artes 
Visuais pode atingir um ponto mais radical- o Abstrativismo- a 
geometria é acentuada ao eliminar-se tudo o que é orgânico

Fig. 12. Nationalgalerie, Mies van der Rohe. Resolveu a estrutura do 
edifício com apenas oito pilares

Fig. 13. Lake Shore, Mies 

Fig. 14. Detalhe de Lake Shore

Fig. 15. Pawson House, John Pawson Fig. 16. Igreja St. Moritz, John Pawson
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movimento artístico que reduz o desenho de um objeto à sua essência. 

Este estilo tem como premissas o conceito de simplicidade e redução formal, de 
elegância e pureza das linhas e favorecimento do uso de processos industriais em detrimento 
dos manuais. Na Arquitectura Minimalista existe o recurso a uma economia de linguagem, que 
se traduz na procura da elegância nos espaços vazios e uniformizados, através da utilização 
de formas geométricas simples e puras, estruturas lineares, planos abertos e superfícies lisas.

Este ideal de beleza utiliza a subtracção, no sentido de retirar o que é considerado supérfluo 
e que torna o espaço imperfeito. Este processo de apuramento privilegia as propriedades do 
espaço valorizando a qualidade em detrimento da quantidade Assim sendo, o mais importante 
e valorizado é a luz, a sua incidência e o efeito nos volumes. Para atingir o efeito desejado, a 
utilização do branco é recorrente por criar contrastes nas superfícies, moldando os volumes, e 
por transmitir uma ideia de pureza e aspecto “clean”. 

Segundo John Pawson, autor de Minimum, “O mínimo pode ser definido como a 
perfeição que um artefacto alcança quando já não é possível melhorá-lo por subtração”15.Mas 
importa salientar que este ideal de perfeição é por vezes aplicado às custas de outros aspectos 
importantes, como por exemplo o benefício do desenho puro sobre o conforto. Na maior parte 
dos casos, as formas simples e aspecto clean são obtidos com elevada elaboração técnica ou 
através de materiais dispendiosos, o que leva que seja um estilo considerado elitista e luxuoso.

 Por outro lado, quando os princípios minimalistas são aplicados como uma tendência 
ou estilo de forma generalizada, ou no caso do Modernismo com a procura de um “estilo 
internacional”, deixa-se de desenhar de acordo com o local e retiram-se as ‘imperfeições’ que 
trazem carácter único. Corre-se assim o risco de criar os mesmos projectos para contextos 
diferentes, sem pensar na condição específica histórica e cultural. 

Ao criar um estilo universal que se repete sem imprimir uma identidade própria, seja 
do edifício, da cultura ou do usuário do espaço, a frieza dos espaços e a sua descaracterização 
pode também tornar desconfortável a vivência do mesmo. Aceitar as imperfeições e saber geri-
las é mais humano e afinal, é o humano, imperfeito, o utilizador final da arquitectura. 

“Removing all the clutter, and the contradictions, and the character, and 
the color, and the messiness, and the struggle, and the inconsistency, and 
the uncertainty, and the imbalance, just to reveal an underlying structure, 
and an order, and a harmony, and a calm, centered peace…, is a disservice 
to our humanity.”16

15  John Pawson – In praise of minimalism, disponível em http://de.phaidon.com/agenda/architecture/
articles/2012/may/10/john-pawson-in-praise-of-minimalism/ 
16  BROWN, Jody. “Less is More stupid” 15 Nov 2011. ArchDaily, disponível em http://www.
archdaily.com/?p=184672, consultado em 04.05.14.



Intervenção Mínima: Quando menos é suficiente                                                                  

14

Fig. 17. Grande Mesquita de Samara

Fig. 18. Palácio de Woven 
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A par da uniformização e da implementação de um estilo internacional a relação entre o 
Homem e a Natureza tornou-se, talvez devido a alguma arrogância por parte do Homem, mais 
distante. Nos últimos anos, a tentativa de reaproximação tem ganhado força com a preocupação 
com as alterações climáticas e difusão do conceito de sustentabilidade. Contudo, a integração 
dos edifícios no ambiente natural, a adaptação às condições climatéricas e eficiência no uso 
dos materiais locais são características intrínsecas à simplicidade da arquitectura vernacular.

 “There is much to learn from architecture before it became an expert’s 
art. The untutored builders in space and time — the protagonists of this 
show — demonstrate an admirable talent for fitting their buildings into the 
natural surroundings. Instead of varying to “conquer” nature, as we do, 
they welcome the vagaries of climate and the challenge of topography.”17

Ao longo da História, o Homem, na procura da ordem e significância, criou edifícios 
de grandiosa simplicidade, de formas puras e simples mas que conseguiam imprimir a cultura 
da sociedade em questão. Os exemplos são de diferentes escalas como o caso do Minarete 
da Grande Mesquita, em Samara, que se distingue pela clara perfeição geométrica e formal, 
redução na variedade de materiais, sendo certo que os usados, são locais. Até aos nossos dias 
chegaram também outros exemplos menos simbólicos, como casas anónimas de agricultores 
ou estábulos de modesta beleza. 

Assim sendo, a simplicidade é aplicada tanto em edifícios de grande magnitude e 
exuberância como em pequenas e humildes construções. Ela surge por necessidade e associada 
a situações de escassez de recursos, pelo que adornos, dimensões excessivas ou formas 
construtivas complicadas ou uso de materiais que não fossem locais, seria não só desnecessário 
como impraticável.

À primeira vista, podem confundir-se os conceitos de “simples” com “simplista” por 
terem uma conotação de “mero, comum, vulgar”. Contudo, os dois conceitos são diferentes. 
Simplicidade, como anteriormente explicado, refere-se a uma composição aparentemente sem 
grandes esforços mas com uma ordem de qualidades líricas, capaz de transmitir uma ideia com 
poucos gestos e que surge de um processo complexo. Simplismo, por outro lado, implica que 
não exista raciocínio ou critério e que se excluam dados fundamentais e necessários de forma 
ingénua ou negligente.

 Um processo de minimização pressupõe a realização de uma análise que determine 
o que é supérfluo e o que é necessário, em que se hierarquizam prioridades, como que uma 
triagem, feita para alcançar o domínio da elementaridade, um processo complexo onde se 
procura responder a questões como “O que está a mais? Quando é de mais? Qual é o limite? 
O que é necessário? O que é essencial? O que é suficiente?” As respostas a essas perguntas 
dependem do que é valorizado e a solução encontrada deve ser uma conciliação.

17  RUDOFSKY Berdard, Architecture without Architects, MOMA, Nova Iorque, 1964. 
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Sendo a arquitectura uma arte que trabalha com as relações, percepções e os sentimentos, 
não existe um processo lógico de simplificação como uma receita. A arquitectura funde muitos 
ingredientes e contém categorias por vezes inconciliáveis entre si como: “materialidade e 
sensibilidade, construção e estética, factos físicos e crenças, conhecimentos e sonhos, meios 
e fins.”18

“… Architecture is not a science. It is still the great synthetic process of 
combining thousands of definite human functions and remains architecture. 
Its purpose is still to bring the material world into harmony with human 
life”19 

Hoje em dia, apesar de nos encontrarmos num ponto na História da humanidade de 
abundância, prosperidade, paz e desenvolvimento - quando comparamos com outros períodos 
de guerra e pestes - existe também a necessidade de contenção, devido ao grande dispêndio 
de recursos limitados. Aprender do passado pode ser um passo integrante na percepção da 
escassez como oportunidade.

Numa altura de crise económica interessa esclarecer que a contenção no uso de recursos 
poderá ser financeira, o que não quer dizer que economia de meios seja sinónimo de “low-
cost”. Importa para isso distinguir preço de valor, no sentido em que a simplicidade tem mais 
a ver com o segundo do que com o primeiro conceito. Poderia confundir-se com uma visão 
mercantilista, em que fazer mais com um menor custo se traduz num maior lucro, o que não 
é o pretendido.

Preço é “valor, em dinheiro, de um objecto, de um bem ou de um serviço; custo”20, 
enquanto valor é a “importância que se atribui ou reconhece a algo; mérito; estima; qualidade 
essencial de um bem ou serviço que o torna apropriado aos que o utilizam ou possuem; 
utilidade.”21 

 Na minha opinião, é necessário acrescentar mais valor com menos recursos mas nem 
por isso comprometer valores como, por exemplo, de utilidade ou durabilidade a favor de um 
preço mais baixo, que oscila e depende de força externas e que nem sempre se reflecte em mais 
qualidade. 

“Tornar o que é simples em complicado é comum, tornar o que é complicado 
simples, impressionantemente simples, isso é criatividade”22 

18  Pallasmaa, Juhani; Complexity in Simplicity – Structure of the artistic image, em Details, Nº 5 – 
Simple and Complex, 2005, p. 470. 
19  AALTO Alvar, citado em NISKANEN Aino; Aalto and history, Finland, 2013. Disponível 
em http://www.alvaraaltoresearch.fi/files/6913/7775/8473/AAM_RN_Niskanen.pdf, consultado em 
10.02.15.
20  Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 2003 – 2015, em www.infopédia.pt. 
21  Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 2003 – 2015, em www.infopédia.pt. 
22  MINGUS Charles, Cit. P. PALLASMAA, Juhani; Complexity in Simplicity – Structure of the 
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Para fazer mais com menos é necessário aplicar valores de simplicidade, que 
sobrevivem à passagem do tempo, e combinar diferentes factores com o objectivo de chegar a 
um compromisso, compromisso este que esteja de acordo com as condicionantes do projecto. 

Em suma, para diferentes tipos de crise torna-se pertinente assumir uma atitude de 
minimização segundo princípios de simplicidade, não como um fim em si mesmo, mas como 
um meio de conjugação e gestão de prioridades e capacidade de síntese, de forma a chegar a 
um compromisso e a um equilíbrio.

Uma atitude de minimização para que, numa visão holística, o resultado final seja 
suficiente.23 Isto é, que sirva o seu propósito, que tenha qualidade e esteja apto de responder 
às conjunturas actuais e que as decisões sejam tomadas em função da ética, do humanismo, 
da eficiência no uso dos recursos, sem comprometer a funcionalidade, o conforto, nem a 
sustentabilidade.

“Simplicity is not an end of art, but one arrives at simplicity in spite of 
oneself in approaching the real essence of things, simplicity is at bottom 
complexity and one must be nourished on its essence to understand its 
significance.” 24

artistic image, em Details, Nº 5 – Simple and Complex, 2005. P. 469 (tradução livre) “Making the simple 
complicated is commonplace; making the complicated simple, awesomely simple, that’s creative.”
23  Suficiente: que basta, que satisfaz. Que está entre o sofrível e o bom, médio, regular. Apto, capaz. 
Em Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 2003 – 2015, www.infopédia.pt. 

24  BRANCUSI, Constantin em Catalogue of Brancusi Exhibition, Brummer Gallery, New York, 
1926. Como publicado em SHINES Erik, Brancusi, New York: Abbeville Press, 1989, p.106.
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2
SUSTENTABILIDADE NO AMBIENTE CONSTRUÍDO
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2.1. Enquadramento Histórico

“The nation behaves well if it treats the natural resources as assets which 
it must turn over to the next generation increased; and not impaired in 
value” 25 

Actualmente falar de sustentabilidade tornou-se moda em todas as áreas profissionais e 
do saber. Hoje em dia, mais do que um conceito, é muitas vezes uma imagem de marca que nos 
é vendida constantemente, parecendo muitas vezes que a sustentabilidade se tornou no reflexo 
da era da globalização e do marketing, sem realmente compreender o que é.

Já há algum tempo que todas as luzes têm estado focadas sobre o que é “green”, como 
sendo este o novo sentido de consciência global da vulnerabilidade do nosso ambiente natural 
e do ser humano, mas o valores associados ao desenvolvimento sustentável não são novos e 
são mais profundos do que que uma simples moda.

No século XVIII a revolução industrial trouxe um grande desenvolvimento tecnológico 
que teve consequências cruciais nas sociedades actuais. Se por um lado o grande aglomerado 
de pessoas nas cidades trouxe problemas de saúde e higiene, por outro lado verificou-se a 
partir daí um aumento da qualidade de vida com o aparecimento da mecanização, produção 
em série, o aumento da rentabilidade produtiva, da electricidade e telecomunicações. Porém, 
estas transformações conduziram à acumulação desmedida de desperdícios, assim como o 
incremento da produção de substâncias tóxicas, as quais levaram à contaminação da água, ar e 
solo, colocando em risco diversas espécies.

Por volta dos anos 60 do século XX uma série de fortes movimentos sociais, incluindo 
por exemplo o movimento hippie, o pacifismo ou feminismo, que, reunidos sob o rótulo 
de contracultura26, contestavam o modelo de civilização em vigor e defendiam valores de 
liberdade, direitos humanos, respeito das minorias, paz e desenvolvimento equitativo. O 
ambientalismo, que começou a emergir nos anos 70, pode ser caracterizado como uma variante 
da sensibilidade ambiental dos anos 60, tendo evoluído numa maior assertividade em questões 
políticas tendo o foco passado da injustiça social para temas como, por exemplo, a poluição, 
resíduos tóxicos e aumento da população.27

O modelo económico dos países industrializados também foi alvo de críticas quando 
questionado pela primeira vez, em 1968, pelo Clube de Roma28. Esse grupo de intelectuais 

25  ROOSEVELT Theodore, disponível em http://www.amnh.org/theodore-roosevelt-quotes, 
consultado em 12.02.15
26  STEELE, James, Ecological architecture – A critical History, Thames and Hudson, London, 2005.
27  Ibidem.
28  O Clube de Roma nasceu em 1968, a partir de uma reunião de um pequeno grupo de profissionais 
de várias áreas de conhecimento e actividade, com a finalidade de interpretar o “sistema global”. As 
propostas do Clube de Roma organizaram-se em torno da noção de uma gestão global da demografia 
e da economia para estabelecer um equilíbrio dinâmico. Em RAMOS, Ana Teresa Vaz Ferreira, Os 
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publicou em 1972 o famoso livro “The Limits to Growth”, no qual se afirmava a necessidade 
de aliar a protecção da natureza ao desenvolvimento económico.

O crescimento da tomada de consciência sobre questões ecológicas deveu-se 
principalmente, no início dos anos 70, à primeira crise petrolífera que veio gerar uma carência 
energética e afectou o mundo ocidental. Este acontecimento veio não só reafirmar a necessidade 
em dar prioridade à questão ambiental, como demostrou a urgência em encontrar alternativas 
na área das energias renováveis – solar, eólica, térmica, marinha, etc. 

Em 1973 deu-se o primeiro encontro da ONU sobre o Homem e o Meio Ambiente, 
a Conferência de Estocolmo sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que desencadeou 
a discussão sobre a conservação do meio ambiente a nível global e colocou em evidência 
perante os diferentes governos a necessidade de procurar fontes de energia que permitissem 
minimizar a dependência do petróleo29.  

A discussão sobre a questão ambiental incentivou por sua vez a criação de novas visões 
políticas, despoletando uma “onda verde” em vários países como Reino Unido ou Alemanha, 
com o nascimento exponencial de vários partidos auto intitulados de “ecologistas”, que viram 
o seu número de membros subir ao longo dos anos 80 e 90.

Em 1987, na 42ª Assembleia-Geral das Nações Unidas, foi debatido o relatório chamado 
Our Common Future, mais conhecido como Relatório de Brundtland, texto fundamental ainda 
hoje em dia por ter introduzido a noção de desenvolvimento sustentável, que se centra em três 
domínios: social, económico e ambiental.

Em 1992 a Cimeira da Terra, no Rio de Janeiro, alertou a opinião pública sobre as 
consequências da exploração desordenada das matérias-primas, o aumento preocupante 
do efeito de estufa e a degradação rápida dos equilíbrios ecológicos. As medidas tomadas 
diziam respeito à actividade industrial, aos transportes, às directrizes energéticas e à gestão de 
resíduos. A Declaração de Rio, apresentada nesta cimeira, reafirma a Declaração de Estocolmo 
de 1972 e avança que este modelo de desenvolvimento é potencializador de uma sociedade 
mais justa e cooperante, através de acordos internacionais, respeitando os interesses de todos 
e protegendo a integridade do ambiente global.30

Um desses acordos internacionais foi a Agenda 21 que abordava os danos provocados 
no meio ambiente, padrões insustentáveis de produção e consumo e pobreza. Neste documento 
estabelece-se a necessidade de cooperação internacional para acelerar um desenvolvimento 
sustentável mediante o contributo de governos, empresas e os diversos sectores da sociedade, 

custos do desenvolvimento sustentável para a engenharia, arquitectura e construção nos processos de 
reabilitação, pág. 12.
29  ENERGY RESEARCH GROUP, A Green Vitruvius – Princípios e Práticas de Projecto para uma 
Arquitectura sustentável, Ordem dos Arquitectos, 2001, p. 1.
30  AGUIAR José; PINHO Ana; PAIVA José; Guia Técnico de Reabilitação Habitacional. Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil. 1ªed. Lisboa: I.N.H, 2006, p. 253.
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tendo sido definidas metas a atingir nas próximas décadas.31

Em 1996 a conferência de Quioto sobre o Aquecimento Global resultou num protocolo, 
aprovado em 1997 pelos Chefes de Estado presentes, em que assumiram compromissos 
relativos às emissões de gases de efeito de estufa, em especial em emissões de dióxido de 
carbono (CO2) (Decreto-Lei nº. 7/2002, 2002). Comprometeram-se a não ultrapassar em 
média, entre 2008 e 2012, o nível de emissão de gases de efeito estufa de 1990 já que o 
agravamento levaria ao aquecimento global do planeta.32

Em 2002 a Cimeira Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, em Joanesburgo, 
reforçou os compromissos assumidos na Declaração do Rio e na Agenda 21 para a promoção 
do desenvolvimento sustentável. A Declaração de Joanesburgo reiterou assim a materialização 
de metas e agendas em matérias como acesso à água e ao saneamento básico, investimento 
na melhoria da estrutura institucional que lida com as questões da pobreza e degradação 
ambiental, a promoção da mudança de hábitos de consumo e produção e finalmente com a 
protecção e gestão dos recursos naturais.

Mais recentemente, em 2012 realizou-se a Conferência “Rio + 20”, que se focou em 
dois temas principais: como construir uma “economia verde” que atinja um desenvolvimento 
sustentável e retire a população da pobreza e como melhorar a coordenação internacional.33

As conferências realizadas até agora têm sido fundamentais no entendimento do 
significado amplo de desenvolvimento sustentável, que mais do que a protecção do ambiente, 
implica preocupação pela melhoria da qualidade de vida no planeta a longo prazo.

2.2 Ecologia e Sustentabilidade 

“A ecologia e o equilíbrio ambiental são os esteios básicos de toda a vida 
humana na Terra; não pode haver vida nem cultura humanas sem ela” 34

Tendo em conta que as questões ambientais são preocupações que têm vindo a ganhar 
relevância ao longo dos anos, poderão os conceitos de ecologia e sustentabilidade ganhar 
realmente voz dentro da sociedade quando ainda se apresentam como controversos e ambíguos?

Sustentar [origem: 1250-1300 <do Latim SUSTINERE, “aguentar, apoiar, 
suportar”, de SUB-, “abaixo”, mais TENERE, “segurar, agarrar]35

31  Agência Portugues do Ambiente, Guia Agenda 21 Local: um desafio para todos, disponível em 
http://www.apambiente.pt/_zdata/Instrumentos/GestaoAmbiental/A21L/Guia%20Agenda%2021%20
Local.pdf
32  RAMOS, Ana Teresa Vaz Ferreira, Os custos do desenvolvimento sustentável para a engenharia, 
arquitectura e construção nos processos de reabilitação, p. 6.
33  United Nations, What is “Rio+20”?, disponível em http://www.un.org/en/sustainablefuture/about.
shtml, consultado em 15.11.14
34  PAPANEK, Victor, Arquitectura e Design. Ecologia e Ética, Edições 70, 2007, p.31.
35  Origem da Palavra – site de etimologia http://origemdapalavra.com.br
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Suster36 significa amparar, manter-se ou conservar-se pelo que assume-se como algo 
estático e que resiste às mudanças. No caso de sustentabilidade37 trata “capacidade para 
desenvolver mais, e isto pode incluir mudanças de localização assim como de forma e maneiras 
de funcionamento ao longo do tempo. Isto também significa que a sustentabilidade não 
pode chegar a uma condição final, é simplesmente um elemento dentro de um equilíbrio 
dinâmico”38 pelo que é errado, dado este contexto, pensar que é algo estático que resiste à 
mudança, muito pelo contrário. 

O termo sustentabilidade cobre uma área que se aplica à agricultura, população, 
produção alimentar, industrialização, poluição e exploração de recursos, abordando a ecologia 
da Terra como um todo. Foi em 1987, no relatório Our Common Future, também conhecido 
como Relatório de Brundtland, que se definiu pela primeira vez o conceito de desenvolvimento 
sustentável como: “desenvolvimento que atende às necessidades do presente sem comprometer 
a capacidade de as gerações futuras atenderem às suas necessidades.” 39

“A noção de desenvolvimento sustentável expressa uma conscientização 
dos riscos ambientais, mas é também um projeto de sociedade que busca 
conciliar critérios ecológicos, económicos e sociais. Sua aplicação exige 
o respeito pelos grandes princípios do direito ambiental: precaução, 
prevenção, correção na origem, agente poluidor como responsável pela 
reparação dos danos, emprego das melhores técnicas disponíveis.”40

 O termo implica muito mais do que “amigo do ambiente” ou um significado ecológico. 
Em primeiro lugar aponta a discussão para o problema geracional no uso dos recursos. Assim 
sendo a sustentabilidade é dirigida não só a preocupações ambientais mas foi estendida para 
conter também preocupações sociais41. 

A definição de Brundtland originou um debate centrado na relatividade do valor da 
palavra “necessidades” e o facto de que “necessidade” varia largamente em diferentes partes 
do mundo dependendo das culturas e do estado de desenvolvimento. Contudo, o que a definição 
veio estabelecer foi essencialmente o compromisso especialmente em relação à conservação 
dos recursos não renováveis e preservação das espécies e habitats naturais, mas sobretudo 
adquirir uma atitude de minimização perante essas necessidades.

36  Suster: verbo transitivo 1.segurar para que não caia, sustentar, amparar 2.fazer face a 3.fazer parar 
verbo pronominal 1. Manter-se, conservar-se 2. Recuperar o equilíbrio, equilibrar-se 3. Conter-se. Em 
Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 2003-2015 http://www.infopedia.pt/
37  Sustentabilidade: característica ou qualidade do que é sustentável. Sustentável: que se pode 
sustentar, defender ou seguir; realizado de forma a não esgotar os recursos naturais nem causar danos 
ambientais. Em Dicionário da Língua Portuguesa, Porto, Porto Editora, 2003-2015 http://www.
infopedia.pt/
38  FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas, Architecture of Change, Ed. Gestalten, Berlin 2008, p. 26 
(tradução livre).
39  GAUZIN Dominique Müller; Arquitectura Ecológica, Ed. Senac São Paulo, 2010, p. 27.
40  Ibidem.
41  FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas, Architecture of Change, Ed. Gestalten, Berlin 2008, p 26.
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Segundo Dominique Gauzin-Müller, a aplicação do conceito de desenvolvimento 
sustentável baseia-se em três princípios que se estendem a todas a actividades humanas:

- Consideração do ciclo de vida dos materiais;

- Desenvolvimento do uso das matérias-primas e energias renováveis;

- Redução das quantidades de matéria e energia usadas na extracção de recursos naturais, 
exploração de produtos e destruição ou reciclagem dos resíduos.

Os termos: sustentável, ecológico e verde, são usados recorrentemente para descrever 
uma arquitectura que é sensível aos problemas ambientais e que responde responsavelmente 
aos mesmos. Dada a específica proveniência do termo “sustentabilidade”, em relação ao 
ambiente construído, a sua utilização é menos ambígua do que outros termos como “ecológico” 
ou “verde”.

Ecologia é a ciência que estuda a relação entre todos os organismos vivos e a sua 
envolvente.42 Assim sendo, não é limitado aos estudos dos problemas ambientais mas sim 
de toda Natureza. Acontece que o termo em si mesmo é simples, mas torna-se complicado e 
difícil de definir quando aplicado ao ambiente construído, mais especificamente aos edifícios. 

Porém, a origem da palavra é pertinente pois insere um factor importante para a nossa 
sobrevivência. A origem de ecologia é do grego “oikos”, que significa casa, e “logos”, estudo. 
Logo, por associação refere-se o estudo da casa, remetendo-nos para uma ideia de habitar, 
ou, de forma mais genérica, do lugar onde todas as espécies vivem e não só o ser humano. Se 
segundo o desenvolvimento sustentável devemos satisfazer as nossas necessidades garantindo 
que as próximas gerações poderão satisfazer as suas, proteger o nosso habitat - a terra- é algo 
imperativo e implícito.

Por outro lado, atendendo à palavra “Humano” e à sua origem em “humanus”, relativo 
a “homo” (gen.hominis) que significa “homem” e a “húmus” que significa “terra”, existe a 
noção de sermos “seres terrestres”, em oposição aos deuses. De alguma forma a minimização 
traz consigo a humildade em agir no ambiente sem o querer conquistar.

“Man is not to be seen as an autonomous factor, as he is connected to the 
earth existentially and by name as an earthly being. Our own nature is 
anchored in the soil. So when we talk about our original environment, the 
earth, without which we would not exist.”43

42  FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas, Architecture of Change, Ed. Gestalten, Berlin 2008, p. 25 
(tradução livre “Science of how living creatures relate to each other and to their environment.”
43  FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas, Architecture of Change, Ed. Gestalten, Berlin 2008, p. 27
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Os Custos do Desenvolvimento Sustentável para a Engenharia, Arquitectura e Construção nos Processos de Reabilitação 
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shortage of an environmental resource (e.g. land or fresh water) but from economic or 

political factors that prevent poorer groups from obtaining them and from organising to 

defend them”. 

A natureza política do desenvolvimento urbano sustentável não deve ser negligenciada. 

Como sugere Satterthwaite (2002b: 264) “… in all cities, environmental management is 

an intensely political task, as different interests compete for the most advantageous 

locations, for the ownership or use of resources and waste sinks, and for publicly provided 

infrastructure and services”. 

Tabela 3. O conceito de desenvolvimento sustentável aplicado às cidades 

Satisfação das necessidades do 
presente … 

… sem comprometer as necessidades 
das gerações futuras 

Necessidades económicas: incluindo acesso 
a capacidade de sustento adequada ou activos 
produtivos; igualmente segurança ao nível 
económico no desemprego, doença, invalidez, 
… 
Necessidades sociais, culturais e 
ambientais: incluindo um abrigo saudável, 
seguro e acessível, com provimento de água 
canalizada, saneamento, sistemas de 
drenagem, transportes, prestação de cuidados 
de saúde e educação. Igualmente, habitação, 
local de trabalho e ambiente de vivência 
protegidos de riscos ambientais, incluindo a 
poluição química. Também importantes são as 
necessidades relacionadas com a capacidade 
de escolha e de controlo por parte das pessoas 
- incluindo habitação e vizinhança onde revejam 
os seus valores e onde possam ir de encontro 
às suas prioridades culturais e sociais. A 
habitação e os serviços devem corresponder a 
necessidades específicas das crianças e dos 
adultos responsáveis por elas (normalmente 
mulheres). Atingir este patamar implica uma 
distribuição de rendimento mais equitativa entre 
as nações ou, pelo menos, dentro das nações. 
Necessidades políticas: incluindo a liberdade 
de participação, nacional e local, nas decisões 
relacionadas com a gestão e desenvolvimento 
de aspectos que impactem com a habitação 
própria ou com a vizinhança; num sentido 
amplo, garante o respeito pelos direitos civis e 
políticos e a implementação de legislação 
ambiental. 

Minimização da utilização ou desperdício de 
recursos não renováveis, incluindo o 
consumo de combustíveis fósseis na habitação, 
comércio, indústria e transporte, e substituindo-
os, onde for possível, por fontes renováveis.  
Minimização, igualmente, do desperdício de 
recursos minerais escassos (redução da 
utilização, reutilização, reciclagem, 
reformar/transformar).  
Existem, também, bens culturais, históricos e 
naturais nas cidades que são insubstituíveis 
(logo não renováveis) - por exemplo, centros e 
parques históricos, paisagens naturais 
propiciadoras de espaço de lazer e acesso à 
natureza. 
Utilização Sustentável de recursos  
renováveis: capacidade urbana de obter água 
potável a níveis sustentáveis; atenção à pegada 
ecológica em termos da terra na qual 
produtores e consumidores, em qualquer 
cidade, utilizam para actividade agrícola, 
produtos derivados da madeira e geração de 
biomassa. 
Gestão dos resíduos urbanos, permitindo a 
sua absorção, a nível local e global, incluindo a 
capacidade absorção renovável (por exemplo, a 
capacidade de um rio biodegradar os resíduos) 
e não renovável (por químicos - gases com 
efeito estufa, gases eliminadores de ozono e 
maior parte dos pesticidas). 

Fonte: adaptado de [Hardoy et al., 2001]. 

 
Tabela 1 - Conceito de desenvolvimento sustentável que sintetiza 

as necessidades do presente e as soluções de minimização
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2.3. Ambiente Natural vs Ambiente Construído 

“There is much to learn from architecture before it became an expert’s 
art. The untutored builders in space and time — the protagonists of this 
show — demonstrate an admirable talent for fitting their buildings into 
the natural surroundings. Instead of varying to ‘conquer’ nature, as we do, 
they welcome the vagaries of climate and the challenge of topography.”44

O homem, nos seus primórdios, foi adaptando-se ao ambiente 
em que vivia, conforme as suas necessidades. Estabelecia-se perto 
dos rios para garantia da sua sobrevivência. A partir do momento 
em que desenvolveu a agricultura, foi capaz de produzir alimentos, 
manter condições de sobrevivência e assim formar cidades.

Esta aglomeração de pessoas derivou na construção de casas, 
locais de poder, do sagrado e de lazer. Para que isso fosse possível e 
face às novas necessidades, o homem teve que modificar o ambiente 
natural para dar lugar a novos espaços e construções.

A acção humana sobre a paisagem mostrou-se cada vez mais intensa e após a Revolução 
Industrial a relação entre o Homem e a Natureza tornou-se distante. Hoje em dia, chegamos ao 
ponto de por vezes não distinguirmos facilmente objectos artificiais dos naturais ou passarmos 
a confiar mais nos produtos artificialmente melhorados aos naturais. 

Ambiente: do latim AMBIENS, “volta ao redor”, do verbo AMBIRE, “ir 
ao redor”, de AMBI-, “em volta, ao redor”, mais IRE, “ir”. 45

Ambiente é um termo geral para o mundo que nos envolve. Frequentemente considera-
se “ambiente natural” como sendo animais selvagens, rochas, bosques, praias, e em geral 
tudo o que não tenha sido alterado substancialmente pelo ser humano. Este conceito implica 
uma distinção entre o natural e o construído, entendendo-se este último como algo feito pelo 
Homem, e que se estende a todas a áreas em que ele actua – agricultura, pesca, indústria, etc.

O ambiente natural tem sido usado como uma fonte inesgotável de recursos para o 
ambiente construído e de maneira mais intensa desde a revolução industrial. Apesar da 
preocupação relativa a esta situação parecer recente, já em 1907, o então presidente dos EUA, 
Theodore Roosevelt, na sua mensagem anual disse: 

“Optimism is a good characteristic, but if carried to an excess it becomes 
foolishness. We are prone to speak of the resources of this country as 
inexhaustible; this is not so. The mineral wealth of the country, the coal, 
iron, oil, gas, and the like, does not reproduce itself, and therefore is 

44  RUDOFSKY Berdard, Architecture Without Architects, MOMA, Nova Iorque, 1964.
45  Origem da Palavra – site de etimologia em http://origemdapalavra.com.br

Fig. 19. Desenho do 
livro “Mal de Terre”
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certain to be exhausted ultimately; and wastefulness in dealing with it to-
day means that our descendants will feel the exhaustion a generation or 
two before they otherwise would”46

Sabemos que os recursos naturais 
são limitados, o que pode levar a uma 
grande escassez, que está interligada 
com o período da riqueza e abundância 
que atravessamos, em que o nível de vida 
e o poder de compra dos seres humanos 
atingiram patamares sem precedentes. 
Um século após o discurso de Roosevelt 
deparamo-nos com o desafio, não só de 
compatibilizar o crescimento económico 
com a preservação dos recursos 
naturais como também contrabalançar 
o aumento da poluição, degradação do 
meio ambiente, a miséria e desigualdade 
entre os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento.

Cada vez há maior consenso 
por parte da comunidade científica 
de que as alterações climáticas, mais 
especificamente o aquecimento global, 
derivam da concentração de gases 
de efeito de estufa que resultam da 
intensificação das actividades humanas 
desde o século XIX. 

O relatório de 2007 realizado 
pelo IPCC47 assegura que “most of the 
observed increase in global average 
temperatures since the mid-20th century 
is very likely due to the observed 

46  ROOSEVELT Theodore, Seventh Annual Message, December 3, 1907. Em http://www.
presidency.ucsb.edu/ws/?pid=29548, consultado em 12.02.15.
47  IPCC; Climate Change 2007: Synthesis Report, Intergovernmental Panel on Climate Change,2007 
em https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr.pdf, consultado em 13.06.15

Fig. 20. Concentrações atmosféricas de CO2 nos 
últimos 10 000 anos
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increase in anthropogenic GHG concentrations48” Desde a revolução industrial até aos nossos 
dias, o consumo e a população têm aumentado à medida que os países se tornaram mais 
desenvolvidos, levando ao agravamento do fenómeno das alterações climáticas

O consumo, associado a um maior desenvolvimento, gera o incremento de extracção 
e uso de recursos e combustíveis fosseis, que conduz à exaustão dos mesmos e também à 
criação de resíduos e emissões de carbono, que por sua vez causam a abertura do buraco na 
camada de ozono e o fenómeno de aquecimento global. A estes fenómenos estão associados as 
alterações climáticas e catástrofes ambientais como o caso do descongelamento dos glaciares 
e aumentos do nível da água e temperatura da mesma acabando por destruir recifes corais. 

“Existem poucas dúvidas de que o ambiente e o equilíbrio do planeta se 
tornaram insustentáveis. A menos que aprendamos a preservar e conservar 
os recursos da Terra e a mudar os nossos padrões básicos de consumo, 
fabrico e reciclagem, podemos não ter futuro”49

O aumento da população, que por sua vez aumenta o consumo, levou também a 
outros dois problemas principais, primeiramente à expansão da área urbana que ocupa solos 
permeáveis e férteis e em segundo lugar o aumento para o dobro da produção de alimentos no 
último século, esgotando terrenos agrícolas e solos que ainda estão disponíveis para o efeito. 
Estes factores reforçam a fome em várias regiões do planeta e também levam à desflorestação, 
falta de biodiversidade, desertificação que por sua vez provocam inundações, ondas de calor 
e tormentas.

48  Ibidem.
49  PAPANEK Vitor, Arquitectura e Design. Ecologia e Ética, Edições 70, 2014, p. 17.

manuel duarte pinheiro » 17

1. Enquadramento

Actividades, crescimento e impacte

As actividades humanas, de que a construção é um exemplo, têm acompanhado o crescimento
populacional e o desenvolvimento, nomeadamente por via do aumento do nível de vida individual das
populações, da maior capacidade de mobilizar recursos e do consequente impacte ambiental. 

A população mundial (UNEP, 1999; UNPD, 1998) aumentou mais de duas vezes desde 1950,
ultrapassando já os 6 400 milhões de habitantes. Atingiu os 1 000 milhões em 1804 e demorou cerca
de 123 anos a ter mais 1 000 milhões; cerca de 33 anos a atingir os 3 000 milhões; cerca de 14 anos
a atingir os 4 000 milhões (em 1960); 13 anos para atingir os 5 000 milhões (em 1987), 12 anos a
atingir os 6 000 milhões (em 1999) e 6 464 milhões em 2005.

A economia global quintuplicou desde 1950. Apesar da crise, em 1997, iniciada no Este asiático, a
economia mundial continuou a expandir-se, tendo crescido a uma taxa de 4,1% nesse ano.

Estes dados traduzem-se em importantes alterações, conduzindo a maiores necessidades de acesso
aos recursos naturais e às actividades construtivas com efeitos ambientais que importa considerar.

Este aumento de população, associado a um aumento do nível de vida, pode originar impactes
crescentes. Num modelo muito simplificado pode considerar-se que os impactes (I), dependem da
população (P), do seu estilo de vida (A de affluence em inglês) e da tecnologia adoptada (T), traduzida
na equação simplificada de I = PAT, sugerida por Ehrlich, Holdren e Commoner (Ehrlich e Holdren,
1971; Commoner, 1972).

Na perspectiva deste modelo pode verificar-se que nos últimos 40 anos, se registou uma duplicação
da população e em muitos casos a duplicação do padrão do seu estilo de vida, pelo que, nos casos
em que a evolução tecnológica não foi significativa, pode estar-se a falar de uma quadruplicação do
impacte nesse período.

A evolução tecnológica depende de uma multiplicidade de factores e varia de sector para sector. O
sector da construção e os ambientes construídos representam um caso particular, onde as alterações
tecnológicas nem sempre se repercutem na redução dos impactes unitários: por exemplo nos edifícios
residenciais os consumos energéticos têm vindo sucessivamente a aumentar.

Na maior parte dos casos a população vive e trabalha em ambientes construídos, revelando a
importância do sector da construção, em geral, e dos edifícios, onde vive e trabalha, em particular.
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Figura 1-1
Evolução da população mundial no último milénio
(UNPD, 1999)

Fig. 21. Evolução da população mundial
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A população mundial aumentou de tal modo que existem actualmente mais de 400 
cidades com um total de mais de 1000 milhões de habitantes – as chamadas megacidades, cuja 
distribuição pelo globo não é homogénea.

Nos países desenvolvidos, mais concentrados no Hemisfério Norte, os habitantes em 
geral têm maior prosperidade, riqueza, comida, carros e educação, e no caso do continente 
Europeu, a tendência é a diminuição da população pelo seu envelhecimento e diminuição de 
natalidade. No entanto, nos países em desenvolvimento, cuja maioria se encontra no Hemisfério 
Sul, a população cresce a um ritmo mais acelerado e se assiste a uma maior desigualdade 
social e não há suficiente comida. 

A prosperidade e desenvolvimento têm um custo ambiental, de facto, enquanto na 
Alemanha o consumo per capita de CO2 é de 10 toneladas por ano, nos países africanos, de 
forma geral, é menos que meia tonelada por ano50. Assim, grosso modo, o Hemisfério Norte 
tem tido uma maior responsabilidade no que diz respeito a um maior consumo dos recursos 
naturais e produção de gases efeito de estufa, mas as alterações climáticas repercutem-se em 
todo o planeta. 

“We are postponing our problem to a future date or exporting them to 
other parts of the world.”51 

Se contarmos que outros países como China, Índia ou Brasil, estão em desenvolvimento e 
que têm o mesmo direito a crescer e ser prósperos economicamente, os países já desenvolvidos 
não podem dizer “cuidado com o dióxido de carbono, a atmosfera já está cheia dele52”, tendo 
sido eles mesmos a subsidiar uma economia próspera às custas de emissões de CO2.

“If these developing nations desire the same standards of comfort – with 
a similar consumption of resources- using the means available during 
the period of industrialization around 1910, we would need the energy 
potential and the reserves of raw materials and oxygen of two worlds, not 
just one.”53

Após ter sido o Homem e o Ambiente Construído a adaptar-se ao Ambiente Natural, a 
era pós-revolução industrial modificou esta relação e passou a ser o Ambiente Natural a ser 
adaptado conforme o Ambiente Construído. 

50  Entrevista a Klaus Töpfer, Director Executivo do Programa Ambiental das Nações Unidas em 
FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas; Architecture of Change 2,Ed. Gestalten, Berlin 2009, p. 47.
51  Entrevista a Klaus Töpfer, Director Executivo do Programa Ambiental das Nações Unidas em 
idem, p. 48.
52  Ibidem.
53  EBERLE Dieter; Cost Effective Buildings Means Sustainable Building, em Detail, 2009 Nº 4, p. 
292.
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Segundo Lukas Feireiss, a arquitetura moderna é exemplo disso com a sua abordagem 
austera e funcionalista que investia em existir independente da Natureza chegando à descrição 
do edifício como “máquina de habitar” do Le Corbusier. Contudo, ao longo das últimas 
décadas, reconhece-se que nem esta visão nem o estilo de vida que sugere, e tão pouco esta 
forma de desenhar o ambiente construído são sustentáveis. 

“Construir e manter estas estruturas destrói recursos mais rápido do que o 
sistema natural os pode produzir. Ainda mais quando estes sistemas naturais 
estão a ser danificados por substâncias tóxicas simultaneamente.”54

A definição de sustentabilidade, abriu de certa forma caminho para que o conceito 
viesse situar novamente o ser humano dentro do sistema natural em vez de segregá-lo e assim a 
humanidade e a natureza, entendidas tradicionalmente no Ocidente como entidades separadas, 
passaram a integrar-se um único sistema que pretende criar equilíbrio entre as dimensões 
sociais, económicas e ambientais.

Sendo certo que o ambiente construído faz parte do domínio da Arquitectura e que um 
dos seus objectivos é garantir aos seres humanos abrigo e protecção de perigos e ameaças, 
interessa saber quais os impactos negativos da construção para depois poder minimizá-los.

54  FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas; Architecture of Change, Ed. Gestalten, Berlin 2008, p. 27 
(Tradução livre)

Fig. 22. Hong Kong. Fotografia de Michel Wolf sobre a densidade 
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2.4. Impacto da Construção 

 “A construção é uma das actividades com maior impacto ambiental. 
Esse impacto está, sobretudo, associado à construção nova, e resulta do 
consumo de enormes quantidades de materiais, de matérias-primas e de 
energia.”55

É em ambientes construídos que geralmente a 
população vive e trabalha, sendo que é também dentro 
dos mesmos que as pessoas tendem a passar a maior parte 
do seu tempo revelando a importância dos ambientes 
construídos, em geral, e dos edifícios, em particular, na 
vida das pessoas. Por outro lado, a indústria da construção 
é das actividades mais rentáveis a nível económico e que 
mais emprego cria, tendo assim uma grande influência na 
sociedade

Em suma, dos impactes socioeconómicos da 
construção podem referir-se: geração de emprego, 
incómodos nas populações, eventuais riscos de saúde 
pública, na obra e para os utilizadores, alteração das 
condições de segurança. Relativamente aos impactes 
ambientais mais significativos provocados pela construção 

podem destacar-se: consumos de energia e emissões de gases com efeito de estufa, alteração 
do uso do solo, extracção e consumo de matérias-primas; produção de resíduos e efluentes e 
consequente contaminação e interferência nos ecossistemas.56

Sendo uma actividade tendencialmente consumidora, o sector é responsável pelo uso de 
60% de terra cultivável, dispêndio de 50% dos recursos naturais do planeta e 50% da energia 
produzida, dos quais 45% é energia usada para aquecimento, iluminação e ventilação dos 
edifícios e 5% na sua construção. É também na utilização do edifício que 40% da água usada 
no mundo é consumida (usada para abastecer instalações sanitárias e outros usos). 57 

No campo das emissões, a construção de edifícios é responsável por lançar gases de efeito 
de estufa, que têm implicações no controlo da temperatura do planeta, levando ao aquecimento 
global e alterações climáticas, como por exemplo os níveis de precipitação, ondas de calor, 
entre outras. Dos GEE destacam-se o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido de 
nitroso (N2O), os hidrofluorcarbonetos (HFC), os perfluorcarbonetos (PFC), o hexafluoreto 
de enxofre (SF6), o vapor de água (H2O) e o ozono (O3). O seguinte gráfico exibe as emissões 

55  SILVA, Victor Cóias; Reabilitação: a melhor via para a construção sustentável, em Revista de 
Arquitectura, Urbanismo, Interiores e Design, nº4, Março/Abril. Lisboa, 2005, p. 7.
56  PINHEIRO, Manuel, Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 2006. 
57  EDWARDS Brian; Guia básico de la Sostenibilidad, Editorial Gustavo Gil SA, p. 11.

Fig. 23. Pedreira de Estremoz 
(mármore)
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de GEE que são lançados nas diferentes fases do ciclo de vida de um edifício, sendo que é na 
produção e operação dos mesmos que há um maior impacto.

Para além dos gases, o sector da construção origina ainda cargas poluentes desde 
resíduos sólidos a efluentes líquidos que trazem riscos para a saúde e efeitos sobre o ambiente. 
Estima-se que o edificado e actividades afins originem cerca de 40% do total de resíduos 
produzidos.58 No que concerne ao lixo resultante das demolições, este constitui uma grande 
preocupação pelos efeitos potencialmente negativos que a sua deposição em aterro gera.

Os impactos provocados pela construção acontecem não só a diferentes escalas, seja 
urbana, à escala do edifício e dos materiais que são usados, como também durante as diferentes 
fases do ciclo de vida dos edifícios. A Tabela 2 resume os efeitos da construção de edifícios 
sobre a saúde e sobre o ambiente nas diferentes fases.

Relativamente aos impactos, a Comissão Europeia, seus estados membros e a Indústria 
da Construção, a 31 de Maio de 1999 acordaram como 13º acção que havia a necessidade 
urgente de desenvolver uma estratégia concebidas no enquadramento de três questões a nível 
nacional e internacional. Essas três áreas da indústria da construção foram consideradas as que 
exercem um maior impacto sobre o ambiente e portanto os problemas mais graves – materiais, 
energia e os resíduos das demolições.

Focando-se nestes três grupos, a indústria da Construção poderia então aumentar o nível 
de sustentabilidade através da “utilização e promoção de materiais de construção respeitadores 
do ambiente, a eficiência energética em edifícios e gestão de resíduos de construção e 
demolição.” 59 Assim, ao minimizar o esgotamento de recursos causados   durante a construção, 
operação e demolição de instalações construídas; poder-se-ia aumenta a qualidade de vida, 
saúde e segurança no ambiente construído, e por conseguinte, progressivamente mudar 
também os padrões de consumo e produção. 

58  PINHEIRO, Manuel, Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 2006, 
p.19.
59  RODERS, Pereira Ana, Re – architecture basis: lifespan rehabilitation of built heritage, Bouwstenen 
Publicatieburo, Eindhoven, 2007, p.17.
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materiais e a fase de operação do edifício são as que mais contribuem para as 

emissões de CO2 (Fig. 2.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 2.8 - Emissões de GEE em cada fase do ciclo de vida de um edifício 

(adaptado de Kofoworola & Gheewala, 2008 citado em Henriques, 2008) 

 

Henriques (2008) verifica ainda que o fabrico de materiais de construção é 

responsável por 15% das emissões de gases de efeito de estufa associadas ao ciclo 

de vida do edifício, sendo o betão responsável por 8% das emissões associadas à 

fase de produção dos materiais de construção.  

 

2.8. Demolição integral versus manutenção da 

fachada 
Em edifícios em elevado estado de degradação, obras de recuperação ou 

restauro podem traduzir-se insuficientes, pelo que, nestes casos pode-se proceder a 

uma intervenção mais profunda, como por exemplo, demolição do edifício, total ou 

parcial.    

No caso de demolição parcial, considera-se que ocorre demolição do interior do 

edifício e a contenção da fachada, como forma de preservar elementos com valor 

arquitetónico e/ou patrimonial (Cruz, 2008). Esta tendência tem sido crescente e pode-

se designar por “fachadismo”, em que nos edifícios antigos aproveita-se apenas a 

fachada e constrói-se uma nova estrutura com materiais modernos (aço ou betão) 

(Cóias, 1999).  

A decisão de optar por demolição integral ou manter as fachadas de edifícios 

em centros urbanos históricos é um tema controverso, não existindo uma linha de 

pensamento comum. Se uns defendem que a conservação histórica pode andar de 

mãos dadas com o desenvolvimento, outros asseguram que os edifícios com valor 

histórico devem ser preservados na sua totalidade (Sousa, 2012). 

Fig. 24. Emissões de GEE em cada fase do ciclo de vida de um edifício
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Medir os impactos que exercemos sobre o planeta envolve muitos factores que não 
são facilmente colocados numa única fórmula. Por outro lado, os critérios para calcular os 
efeitos, e em específico os da construção, não são consensuais. Assim sendo, surgiram sistemas 
de certificação de edifícios60, diferentes de país para país, que pretendem quantificar quão 
sustentável um edifício é. No entanto, para efeitos deste trabalho, optou-se por não desenvolver 
este tema, mas sim apresentam-se apenas alguns conceitos importantes que ajudam a ter maior 
noção dos impactos associados à actividade da construção.

60  Sistemas como por exemplo LEED, BREAM, Líder A.

Fase Riscos para a saúde e efeitos sobre o
ambiente

Extracção das matérias-primas para a
construção de edifícios

Produção de materiais de construção e de
elementos estruturais

Construção de edificios

Demolição de edifícios (componentes)

• Redução das funções ambientais
• Danificação da paisagem e da capacidade de 

regeneração
• Redução das disponibilidades de matérias-

primas
• Emissão de substâncias nocivas para a saúde 

ou prejudiciais para o ambiente
• Deposição de resíduos
• Produção de substâncias nocivas para a saúde 

ou prejudiciais para o ambiente e destruidoras 
da camada de ozono

• Deposição de entulhos
• Desperdício de matérias-primas

Selecção do local e instalação

• Destruição ou redução do desempenho 
ambiental da área, por exemplo, a preparação 
da área para construção

• Perturbação pelo ruídos e odores, segurança 
externa

• Alteração do clima (CO2) e acidificação 
devida ao consumo de energia em transportes, 
em particular o fluxo/refluxo diário

Utilização dos edifícios

Manutenção e gestão dos edifícios

• Ambiente interior
• Alteração do clima (CO2) e acidificação devida 

ao consumo de energia para aquecimento
• Ataque à camada de ozono, produção 

de substâncias nocivas para a saúde ou 
prejudiciais para o ambiente

• Deposição de resíduos

Tabela 2 -  Sumário dos riscos da construção de edifícios. 

Tabela 3 - Os três grupos de tarefas da Comissão Europeia

Problem field 

17 

By reducing environmental impacts and depletion of resources caused by the 
construction, operation and demolition of built facilities; while increasing quality of life and 
health and safety in the built environment; EC aimed to simultaneously raise environmental 
responsiveness in the sector taking into account all indoor and outdoor environmental 
aspects and promote quality in construction both in aesthetic and fitness for purpose terms. 
 

Task Group 1  
Environmentally 
Friendly Construction 
Materials (EFCM) 

As much as 50% of all materials extracted from the earth’s crust are 
transformed into construction materials and products. Including energy in 
use, when installed in a building, they account for as much as 40% of all 
energy use. Moreover, these same materials when they enter the waste 
stream, account for some 50% of all waste generated prior to recovery. 

Task Group 2 
Energy Efficiency in 
Buildings (EEB) 

The construction, operation and subsequent demolition of built facilities 
accounts for about 40% of all energy end use and a similar percentage of 
greenhouse gas emissions. Moreover, the potential for reducing greenhouse 
gas emissions in existing and new buildings, is greater than that of any other 
sector and consequently represents the most significant target for reducing 
emissions in order to reach the targets laid down in the Kyoto Protocol. 

Task Group 3 
Construction and 
Demolition waste 
Management (C&DW) 

Construction and demolition waste constitutes the largest waste stream by 
weight in the European Union. Disposing of these waste materials is 
presenting increased difficulties in many parts of Europe. Increased 
emphasis needs to be placed on waste minimization and recycling.  

Table 2 – The three thematic Task Groups (EC, 2001) 

 
Figure 4 – The three pillars of sustainable development51 

The European Commission (2002) emphasised the importance on establishing a 
pattern of “three pillars” for the sustainable development. First referenced pillar was the 
economic, second was the social and third was the environmental pillar (vide Figure 4). 
The second pillar, social, frequently referenced as societal, should cover a wider range of 
impacts; such as social, cultural, ethical, juridical, etc. 

Accordingly, “The integration of social and environmental protection into EU policies is 
now a requirement of the EU Treaty. Consequently, a "holistic" approach is called for in 
addressing these issues.”52 
                                                                 
51 EC (2002) The scale of the sustainability issues and challenges confronting the Construction Industry, Sustainable 
construction – final report, Brussels: European Commission (EC), available at: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/suscon/finrepsus/sucop1.htm (accessed on 18-07-2005) 
52 Ibidem 
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Pegada e mochila ecológica

A pegada ecológica não é um parâmetro específico e exclusivo da actividade da 
construção. Contudo é uma unidade de medida que determina a “área de terra necessária para 
suportar as necessidades de recursos e absorver os resíduos gerados por um indivíduo, uma 
comunidade, uma actividade, ou um edifício, num ano.”61

Ajuda a compreender a dimensão e importância da pressão das actividades humanas 
sobre o planeta e pode ser pertinente para determinar o impacto do estilo de vida. Pode ser 
também importante porque permite fazer previsões, como por exemplo, no caso de que os 
cálculos matemáticos relativos à pegada ecológico sejam feitos às escala global, é possível 
concluir que:

“If everyone in the world would live the life of the high developed nations, 
then the world would need the equivalent of 3 to 7 planets earth to sustain 
this lifestyle.”62

No caso de querer incidir sobre uma actividade é possível avaliar qual é o nível de 
consumo de materiais da mesma, através do conceito de mochila ecológica. É aplicado a nível 
de um produto para determinar a quantidade de materiais que se soma durante todo o ciclo 
de vida desse produto. Na construção refere-se à quantidade total de materiais que tem de ser 
extraída para obter uma unidade de material puro63. 

61  PINHEIRO, Manuel, Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 
2006, p. 60.
62  FEIREISS, Kristin, FEIREISS Lukas; Architecture of Change, Ed. Gestalten, Berlin 2008, p. 28.
63  PINHEIRO Manuel; Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 2006, 
p. 49.

Fazendo uma comparação das necessidades da Humanidade e da capacidade bioprodutiva e
regenerativa do planeta é possível avaliar a sustentabilidade dos estilos de vida que actualmente são
praticados. Este conceito permite concluir que o mínimo de sustentabilidade ocorrerá quando a
pegada ecológica da humanidade for menor que a capacidade biológica produtiva do planeta. 

A Pegada Ecológica individual equivalente a nível mundial será assim obtida quando se divide as áreas
existentes no planeta pela população. Tal significa que existe equilíbrio quando a pegada seja inferior
aos 2 ha globais per capita disponíveis no planeta. 

Como a população mundial aumenta progressivamente (estima-se um acréscimo de 74 milhões de
pessoas para o ano de 2005), tal implica que a pegada de referência individual e com capacidade para
suportar o planeta vai diminuindo, por exemplo de 1,98 ha globais per capita em 1996 para 1,9 em
2002.

Entre as várias análises obtidas destaca-se a análise da pegada ecológica da população e os consumos
mundiais. Um estudo realizado por Wackernagel (Wackernagel et al, 2002) estima que nos últimos 40
anos o consumo da capacidade do planeta aumentou de 70% para 120%, isto é, 1,2 planetas,
ultrapassando a capacidade de renovação do planeta. 

Assim, enquanto ao nível nacional a capacidade bioprodutiva pode ser "importada", usando o excesso
de outros países ou recursos armazenados, ao nível planetário e a longo prazo, se as necessidades
não forem reduzidas, haverá uma depleção dos recursos do planeta, com um consumo superior à sua
capacidade de renovação.

Na análise da pegada ecológica por países, esta atinge, em 2004, 13,2 biliões de hectares globais, e
revela a elevada pegada ecológica dos países, associada a uma economia de elevada intensidade em
materiais, energia e transportes. Assim, os Estados Unidos da América atingem 9,57 ha globais per
capita, seguidos dos Emirados Árabes Unidos e do Canadá respectivamente, 8,57 e 8,56 ha globais
per capita.
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Evolução da pegada ecológica da Humanidade 
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Fig. 25. Evolução da pegada ecológica
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Ciclo de Vida do edifício/materiais

O ciclo de vida incorpora todas as fases do edifício, desde a sua concepção, construção 
e como a forma e estrutura é obtida e erigida, utilização e como o edifício é mantido e até à 
desactivação, caso a estrutura seja desmantelada ou demolida. 

Na contemporaneidade, a vida útil das instalações é de 20 anos e dos edifícios 50, 
podendo chegar aos 100 anos64. Isto significa que as estruturas construídas exercem impactos 
mais duradouros a nível do consumo e emissões, quando comparado com o período de meses 
ao qual corresponde a fase da construção.

É possível fazer uma análise ao ciclo de vida de um edifício para avaliar o rendimento 
ambiental, segundo um plano global, através do cálculo dos custos ecológicos: emissões de 
gases de estufa, consumo de recursos finitos, tais como metais, e a criação de lixo de construção. 

Geralmente a ênfase é dada, pelos técnicos e clientes, aos custos económicos de uma 
obra, mas a ACV (Análise do Ciclo de Vida) cobre todos os custos ao longo da vida útil 
do edifício, o que permite considerar conjuntamente o custo da obra, o valor ambiental, a 
manutenção, a reciclabilidade e a reutilização. 

Isto é, em vez de apenas calcular os custos do investimento inicial, a AVC também 
“identifica los flujos de materiales, energía y residuos que genera un edificio durante toda 
su vida útil, de manera que el impacto ambiental pueda determinarse por adelantado.”65 Esta 
perspectiva a longo prazo permite determinar e prever o total dos impactos e danos ecológicos 
de um edifico. 

Os fluxos são avaliados desde a extracção, uso e eliminação dos materiais, sendo que 
este sistema contabiliza também a possibilidade de reutilização e reciclagem, tanto de materiais 
como do edifício, ou então os impactos da demolição e destruição e seus resíduos.

Ter uma perspectiva global e integrada ao longo do tempo pode ajudar a ganhar 
consciência sobre todos os impactos do edifício e assim, de antemão, servir como um guia para 
os arquitectos, podendo tal significar poupanças futuras. (poupança nos impactos energéticos, 
ecológicos e económicos entre o desenho, construção, manutenção e eliminação).

A  figura seguinte apresenta sinteticamente as distintas fases do ciclo de vida da 
construção e os impactes resultantes de cada uma, enquadradas nas três dimensões do conceito 
de sustentabilidade: económica, ambiental e social. 

64  EDWARDS Brian; Guía básico de la Sostenibilidad, Editorial Gustavo Gil SA, p. 10.
65  EDWARDS Brian; idem, p. 55.

Fig. 26. Ciclo de Vida dos Edifícios



                                                                                                                                    Capítulo 2

35

      Energia e carbono incorporados

O termo energia incorporada não significa a energia presente num dado material ou 
produto num certo momento, mas sim todos os inputs de energia no processo de produção e 
em todas as fases do ciclo de vida de um determinado produto. É um valor, expresso em MJ 
ou GJ66 por unidade de massa ou de área do produto, que representa a energia usada, directa ou 
indirectamente, num material desde a aquisição da matéria-prima, a sua produção e montagem 
num edifício67. 

“A energia incorporada pode ser dividida em energia incorporada 
inicial e energia incorporada recorrente. A primeira representa a energia 
não renovável consumida na obtenção, processamento, manufactura 
e transporte para o local dos materiais de construção. Esta tem duas 
componentes: a energia directa (usada para transportar os produtos 
para o local e construir o edifício) e a energia indirecta (usada para 
adquirir, processar e manufacturar os materiais de construção, incluindo 
todo o transporte associado a essas actividades). A energia incorporada 
recorrente corresponde a todos os consumos de energia, abrangendo os 

66  100 MJ = 2.8 l heating oil = 28 kWh (1l heating oil = 10 kWh) Em Portugal não costumamos usar 
a relação do joule com o heating oil. Usamos mais a relação do joule com as calorias.
67  CARROON Jean, Historically green. Greening Existing Buildings, John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p. 7.

A fase de construção está, no geral, associada a períodos mais reduzidos (meses), face à fase de
operação (anos). Refira-se que a maioria das infra-estruturas e edifícios projectados na actualidade,
tem um tempo de vida superior a 40 anos e alguns dos edifícios e estruturas existentes podem
ultrapassar, ou já ultrapassam, os 100 anos. Isto significa que as estruturas construídas têm impactes
com efeitos muito duradouros, quer a nível dos consumos, quer na acumulação dos materiais, quer
ao nível das emissões e cargas poluentes, cujos efeitos ambientais importa considerar. 

Nesse contexto, os efeitos ambientais das actividades construtivas decorrem não só do acto de
construir, mas também da operação das estruturas construídas (incluindo a sua manutenção) e até
da sua desactivação (cada vez mais referida como "desconstrução"), sendo os seus efeitos (impactes)
diferenciados em cada uma das fases consideradas (Figura 3-29). 

Em síntese, os impactes ambientais mais relevantes provocados pela construção civil podem
considerar-se os seguintes (baseado nas sistematizações da UNEP (UNEP, 2003); Degani e Cardoso
(Degani e Cardoso, s.d.; Degani, 2003), ajustadas à realidade nacional): a extracção e o consumo de
matérias-primas, a alteração do uso do solo, a compactação do solo e, eventualmente, a sua
contaminação, o ruído resultante das actividades construtivas e de operação (poluição sonora), os
consumos de energia e as emissões de gases com efeito de estufa, bem como outras emissões, a
afectação das espécies naturais e seus habitats e a intrusão visual e a alteração da paisagem natural.
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Ciclo de vida da construção

Ideia

Decisão

Construção

Projecto

Desempenho

Manutenção

Renovação

Demolição

Desactivação Concepção

Operação Construção

Dimensão Ambiental

• Consumos de energia, emissão de GEE e outros gases
• Alteração do uso, compactação e contaminação do solo
• Extracção e consumo de matérias-primas e poluição sonora
• Degradação estética e produção de resíduos
• Interferências na fauna e flora e alteração de ecossistemas
• Efeitos devidos ao transporte de materiais de C&D
• Uso de água e produção de efluentes

• Criação de emprego e riqueza
• Aumento das necessidades de
transporte e alteração do tráfego
local

• Pressão sobre os serviços urbanos

Dimensão Económica

• Incómodo de comunidades
• Riscos de saúde na obra e para os

utilizadores
• Criação de edifícios e infra-estruturas

com diversas funções
• Regeneração de comunidades
• Alteração das condições de

segurança

Dimensão Social

Figura 3-29
Impactes Ambientais no ciclo de actividades da construção 
(CICA, 2002)

Fig. 27. Impactes Ambientais nas distintas fases do ciclo de vida da construção e nas 
três dimensões: económica, ambiental e social.
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processos de manutenção, reparação, restauro e substituição de materiais 
ou sistemas durante o tempo de vida do edifício”68

Este valor, que representa 10% da energia total consumida por um edifício ao longo da 
sua vida útil69,ajuda a colocar em evidência e comparar os custos energéticos associados aos 
materiais, o seu transporte e processamento. É possível ver no gráfico seguinte os valores de 
alguns materiais

O carbono incorporado é a quantidade de dióxido de carbono (CO2) emitido, seja 
dissipado para a atmosfera ou retido nos solo, durante a manufactura e transporte de um 
produto e normalmente é expresso em kg. 

Destes valores podem retirar-se princípios que são aplicáveis na redução do impacto 
ambiental na construção pois produtos com elevada energia incorporada contribuem 
significativamente para as emissões de gases de efeito de estufa, nomeadamente de CO2, 
associados ao consumo de energia. 

Estes valores são uma referência, contudo não são sempre iguais pois a energia 
incorporada, como incluiu o transporte, difere de país para país de acordo com a distância 
entre o local de produção e extracção e o local de uso. 

Na hora de tomar decisões de projecto relativas aos materiais, os valores de energia e 
carbono incorporados devem ser analisados conjuntamente com outros factores. Por exemplo, 
a madeira, que apesar de apresentar menor energia incorporada, a sua utilização pode levar 
à desflorestação de vastas áreas se não houver o devido cuidado. No caso do aço, apesar da 
elevada energia incorporada, visto que a extracção e produção requerem um consumo grande 

68  PINHEIRO, Manuel, Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 2006, 
p. 55.
69  EDWARDS Brian, Guia básico de la Sostenibilidad,  Editorial Gustavo Gil SA, p. 60

Fig. 28. Comparação entre materiais ao nível da Energia Incorporada
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energia, é um material reciclável através da fundição.

Obviamente, existem mais emissões e efeitos ambientais que ocorrem na fabricação de 
produtos para além de CO2 como por exemplo toxinas. A construção também influencia no uso 
da água e perda de habitat, que não são tidos em conta, ou apenas indirectamente, na medição 
de energia e carbono incorporados.

2.5. Cidade no Cerne do Futuro Sustentável

“Because they are at the center of the environmental future, urbanization 
and the city, also must be understood and used as potentially containing 
the solution to many of these problems.”70

Muitos dos assuntos levantados nos pontos anteriores, demonstram que “an individual 
building’s impact on the environment cannot be assessed independently of the immediate region 
and the entire planet. The urgency of responding to climate change extends to regional planning 
and in urban design decisions that evaluate land use, resource depletion, transportation, and 
energy considerations to create true sustainable development.”71 

Tendo em conta que 50% do aquecimento global deriva do uso de combustíveis fosseis 
nos edifícios, quando se considera o transporte de pessoas e mercadoria para esses edifícios, 
pode-se então depreender que as cidades são responsáveis por 75-80% de todas as emissões 
de C02 que o homem produz.72 

É nos pontos de maior concentração populacional que o ambiente está sujeito a 
um maior número de danos ambientais, onde se assiste a maiores desigualdades sociais e 
os factores económicos imperam, pelo que esses locais são o ponto mais crítico a nível do 
desenvolvimento sustentável. 

70  FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas; Architecture of Change 2,Ed. Gestalten, Berlin 2009, p.36.
71  CARROON Jean; Historically green. Greening Existing Buildings, John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p. 20.
72  EDWARDS Brian; Guia básico de la Sostenibilidad,  Editorial Gustavo Gil SA, p. 21.

A relação com a dimensão ecológica, o uso do solo e o planeamento é um aspecto essencial, numa
abordagem holística, que foi assumida internacionalmente por Ian MacHarg (McHarg, 1969)
"arquitectura, engenharia do território e construção são processos adaptativos envolvendo
ajustamentos dos organismos e do ambiente".

Esta importante dimensão ecológica assenta na integração da dinâmica natural nos espaços urbanos
e da relevância da construção da paisagem, encontrando-se presente na perspectiva do Profº Gonçalo
Ribeiro Telles, nomeadamente na procura da cidade amena25, onde os espaços verdes alternam com
as áreas construídas e os habitantes se sintam bem, destacando-se o papel dos corredores ecológicos
e espaços verdes, com as suas múltiplas funções, bem como das hortas sociais, propostas que têm
claramente apontado um caminho muito importante. 

Assume-se que26, "tanto no que diz respeito a avenidas, ruas como edifícios, a cidade-região precisa
de uma nova estrutura ecológica. Precisa de linhas de água com margens adaptadas à variação dos
caudais. Precisa do contacto com a natureza e de uma rede de recreio com espaços e percursos
próprios. Precisa que os espaços verdes surjam nas zonas mais aptas para o efeito, por exemplo que
sejam preservadas as zonas do sistema húmido e dos cabeços de linhas de água de forma estruturada
e não como zonas marginais das urbanizações."

Esta vertente ecológica e a importância das componentes naturais, em particular da paisagem27, são
postas em evidência nas propostas presentes nos livros da Profª Manuela Raposo Magalhães
(Magalhães, 2001) e do Arquitecto António Paula de Saraiva (Saraiva, 2005).

A visão de Richard Rogers, expressa no seu admirável livro de 1997, Cidades para um Pequeno
Planeta, com uma versão em português de 2001 (Rogers, 2001), chama a atenção para a importância
dos fluxos serem cada vez menos lineares e mais circulares para a sustentabilidade.

O conceito de cidade sustentável reconhece que a cidade necessita de satisfazer os objectivos sociais,
ambientais, políticos e culturais dos seus cidadãos, tanto quanto os objectivos económicos e físicos.
A cidade constitui um organismo dinâmico, tão complexo como a própria sociedade e que se adapta
suavemente às suas mudanças. A cidade sustentável, segundo Rogers, é uma Cidade polifacetada,
abrangendo:

1. Uma Cidade Justa – Onde justiça, alimento, abrigo, educação, saúde e esperança estão
distribuídos de forma razoável e em que as pessoas participam na sua governação;

2. Uma Cidade Bela – Onde arte, arquitectura e paisagem espelhem a imaginação, harmonia e
sejam mobilizadores para o espírito;

3. Uma Cidade Criativa – Onde a abertura de mentalidade e o espírito de experimentação mobilizem
todo o potencial dos recursos humanos e permitam uma resposta rápida à mudança;

manuel duarte pinheiro

caminhar para a construção sustentável 
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Figura 4-3
Cidade sustentável com metabolismo circular, (Rogers 2001)
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As cidades afectam também as economias rurais e tradicionais, se antes os aglomerados 
rurais eram fornecedores e um refúgio das cidades, cada vez mais se tornam eles próprios 
consumidores dos produtos produzidos na economia industrial. A influência exercida pelo 
sistema é global, assim sendo, qualquer intervenção deve estar também enquadrada num 
pensamento global. 

É cada vez mais nos aglomerados urbanos que o ser humano está mais presente no 
mundo e é neles que medeia as suas relações. Actualmente, metade da Humanidade vive em 
cidades e prevê-se que aumente para 70% em 2050 (Fig. 30). Apesar de os aglomerados urbanos 

ocuparem apenas 2% da superfície da Terra, usam mais de 75% dos recursos mundiais73. 

Esta evolução assinala que a urbanização é um factor importante a ter em conta no 
futuro, sendo que a mesma está a mudar o sistema ecológico e ainda mais na eminência de não 
haver recursos suficientes para que toda a população do planeta tenha o mesmo estilo de vida. 

Sustentabilidade no urbanismo, relacionado com ocupação do território e do solo, 
energia, mobilidade e construção de infra-estruturas e edificado, pressupõe uma 
complexidade inerente devido à sua escala e inclusão de muitas e diferentes áreas do saber.

Na gestão do território, a expansão das zonas urbanas acarreta a construção de 
mais infra-estruturas e cria alguns problemas relativamente à mobilidade dos habitantes, 
nomeadamente aumento do consumo de energia e de emissões com o transporte. Além disso 
implica um maior uso e impermeabilização de solo fértil. 

A implantação do edifício segundo a sua relação, não só com a paisagem, mas também 
com os outros edifícios. Se os edifícios estiverem muito isolados, a expansão dos limites da 
cidade também aumentará. Nesse sentido, uma cidade mais inteligente depende não só de um 
menor impacto de edifícios individualmente, mas sim da densidade e mistura de funções.

A mobilidade é em si outro grande factor, sendo certo que o transporte representa um 
gasto elevado de energia e provoca grandes quantidades de emissões para a atmosfera, é à 

73  FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas; Architecture of Change 2, Ed. Gestalten, Berlin 2009, p. 35.
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A taxa de urbanização das sociedades tem vindo sistematicamente a crescer em todo o 

mundo (em termos absolutos), sendo que a opção de viver em meios urbanos atingiu já 

mais de 50% da população mundial [UNCHS, 2001].  

As Figuras 2, 3 e 4 apresentam os dados de urbanização e a evolução previsível nas 

grandes zonas geográficas do mundo. 

 
10%   50%  70%  

Da população vive em cidades 
Fonte: Revista Visão, n.º 870, 5-11 Novembro (2009: 120). 

Figura 4. Evolução do peso percentual da população urbana 

As preocupações de desenvolvimento sustentável em áreas urbanas centram-se no que 

McGranaham e Satterthwaite (2002) apelidaram de Brown Agenda, enquanto 

complemento da Green Agenda. Esta agenda está muito ligada ao local e com os 

aspectos relativos ao fornecimento de água potável, poluição do ar, gestão dos resíduos 

sólidos e humanos e o terreno destinado a habitação. Apesar do relativo sucesso obtido 

com a satisfação das necessidades das suas populações, nomeadamente nos países 

desenvolvidos, o percurso dos centros urbanos por formas de desenvolvimento 

sustentável tem sido conseguido muito à custa da dispersão do “fardo” ambiental ao 

longo do espaço (por exemplo, descargas de resíduos longe da “vista”) e do tempo 

(como o aquecimento global que afectará as gerações futuras) [Elliot, 2006]. 

As condicionantes económicas e o nível de riqueza evidenciados pelos núcleos urbanos, 

bem como a dimensão política e o nível de cidadania, constituem elementos não 

desprezíveis quando se trata de lidar com processos de planeamento e desenvolvimento 

desses centros, nomeadamente em termos da Brown Agenda referida anteriormente. A 

capacidade de criar soluções que diminuam o impacto das populações em termos de 

carga suportável pelas cidades tem naqueles aspectos um pilar importante. Hardoy et al 
(2001: 382) referem que “it can even be misleading to refer to many of the most pressing 

environmental problems as „environmental‟ since they arise not from some particular 

Fig. 30. Evolução do peso percentual da população urbana
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escala urbana que cabe promover o uso de transportes públicos, fomentar o uso de bicicleta e 
desenhar espaços favoráveis para a movimentação a pé.

“Typically, the aggregate energy used to get to and from a building is very 
high, as much as 2.4 times the building’s energy use, according to Wilson. 
No similar calculations have been done to estimate the environmental 
impact of the infrastructure required to transport energy, water, and waste 
to and from a building, but the concept of transportation energy intensity 
points out that the continuing effect of a building is not limited to its 
operation alone. If we are to green our buildings and our world, we must 
frame both problems and solutions as holistically as possible”74

Também o desenho dos quarteirões, a orientação dos edifícios, uso de energias 
renováveis, preocupações com a recolha do lixo e eliminação ou reaproveitamento dos 
resíduos, o aproveitamento da água das chuvas e ainda o desenho de áreas verdes são factores 
a integrar no desenho urbano.

Tendo em conta a grande quantidade de variáveis é difícil implementar estas noções em 
cidades já consolidadas para torná-las mais sustentáveis. Criar cidades novas, construídas de 
raiz segundo os princípios de sustentabilidade, poderia ser um escape, principalmente na Ásia, 
onde a densidade populacional é muito alta, e seria também uma forma de escoar a população 
que está a mais noutras cidades que estão sobrelotadas. 

Arquitectos, engenheiros e técnicos das mais variadas áreas e de diferentes partes do 
mundo juntam-se para encontrar soluções cada vez mais eficientes nessas novas cidades 
“verdes” que têm servido como experiências, promovendo a investigação em várias área do 
saber. Exemplo disso na Ásia são a Dragon City ou Masdar City, que se focam na eficiência 
energética, orientação solar dos edifícios, promoção de espaços verdes, redes de transporte 
mais eficientes e limpas, uso de energias renováveis, criação de novas infra-estruturas de 
fornecimento da água, aproveitamento das águas das chuvas e canalização do lixo.

Também na Europa já houve experiências desse tipo mas de menor escala, como por 
exemplo Freiburg, na Alemanha, Vastra Hamnen na Suécia ou Solar City na Áustria. Contudo, 
estes projectos urbanísticos gastam recursos naturais na sua produção e construção e mantém-
se o problema das cidades que já existem.

Os países desenvolvido, principalmente os europeus, onde mais de 75% da população 
vive em cidades e a tendência é atingir os 80% em 2020 75, têm uma maior responsabilidade 
no que toca a emissões e dispêndio de energia, e não só é onde a revolução industrial começou 
como para além disso, têm os meios económicos e académicos para encontrar soluções e dar 
o exemplo.

74  CARROON JEAN, Historically green. Greening Existing Buildings. John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p. 6.
75  Agência Europeia do Ambiente: EEA Briefing 4/2006, disponível em http://www.eea.europa.eu/
pt/publications/briefing_2006_4/, consultado em 05.06.15.
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A União Europeia tem feito avanços com a criação de legislação que obriga a reduzir as 
emissões de CO2 ou na definição de parâmetros de eficiência energética que os edifícios devem 
cumprir, tratados internacionais e compromissos em utilizar energias renováveis. 

É talvez o velho continente que deva dar o exemplo e apontar direcções, mas a Europa 
possui outro contexto e outras problemáticas que passam pelo grande número de cidades 
consolidadas e centros históricos, sendo ainda mais pertinente pensar em soluções a aplicar 
nas pré-existências, em aproveitar, reutilizar, reciclar o que existe. O grande desafio está 
principalmente nos centros históricos e a sua integração com as áreas de expansão.

Fig. 31. Sumário das temáticas relativas ao urbanismo sustentável
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2.6. Acupunctura Urbana

O maior gasto de energia e matérias-primas no mundo é no sector da construção. Uma  
grande parte desse gasto é com a própria construção de edificios mas uma parte substancial 
é com a utilização dos mesmos e transporte entre eles. Pelo que, para além de novas cidades 
sustentáveis, o foco deve estar também em tornar as cidades existentes mais inteligentes nesses 
âmbitos.

O conceito de Acupunctura Urbana pode ser eficiente nesse campo segundo a analogia 
de poder “recuperar la energía de un punto enfermo o cansado por medio de un simple pinchazo 
tiene que ver con la revitalización de ese punto y del área que hay alrededor”76. Da mesma 
forma que o médico cura o paciente, o urbanista pode curar a cidade. Uma intervenção pontual 
que se dê “más necesidad que por deseo, para sanar las heridas que el propio hombre produjo 
sobre la naturaleza.”77

Para Jaime Lerner, arquitecto de formação, ex-presidente da câmara de Curitiba e 
autor do livro Acupuntura Urbana, “La ciudad no es el problema: es la solución”78. Para ele 
um dos problemas das cidades que estão interligados entre si são a separação das funções e 
a mobilidade dos seus habitantes.

Por um lado, “El gran problema fue la separación que se produjo entre las actividades 
económicas y los asentamientos humanos, ya que separó el trabajo de la ciudad79”. Por outro 
lado, as cidades sofrem problemas de circulação e degradação causadas pelo uso excessivo 
do automóvel. À acumulação do uso excessivo de veículos nas veias e artérias ele chama de 
“colesterol urbano”80, sendo que conceber uma cidade em função do automóvel, preparando-a 
para o seu uso através de viadutos, auto-estradas y emissões, é também um problema.

“El hipermercado de las afueras favorece la falta de ejercicio e impide 
caminar por la ciudad. Por otra parte, separar las funciones urbanas 
– es decir, vivir aquí, trabajar allá y tener actividades de ocio en otro 
lugar provoca un desperdicio de energía. La consecuencia es el aumento 
de presión por el congestionamiento, por el tiempo que se pierde, por la 
contaminación, por el estrés.”81

No sentido de melhorar a mobilidade aponta que a solução deverá garantir que a mesma 
seja mais racional e que integre todos os meios de transporte para que o auto, o táxi, os bus e 
o metro não sejam concorrentes no mesmo itinerário. Por outro lado, não propõe a abolição do 
uso do automóvel, mas sim depender menos dele e usá-lo adequadamente. Nesse sentido, outra 

76  LERNER Jaime, Acupuntura Urbana, IAAC, 2005, p. 5.
77  LERNER Jaime, Idem, p. 6.
78  LERNER Jaime, Idem, p. 45.
79  Ibidem.
80  LERNER Jaime, Idem, p. 71.
81  Ibidem.
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solução seria utilizar um único bilhete de mobilidade, apropriado para todas as transferências 
dentro da cidade. O automóvel poderia ser deixado em parques de estacionamento fora da 
cidade e a partir daí usar os transportes públicos que devem permitir as transferências rápidas.

Um dos projectos mais conhecido de Lerner é em Curitiba no Brasil, e é o exemplo 
de implementação de medidas no sentido de melhorar a cidade dentro de uma estrutura e 
planeamento já existente. Foi criado um sistema de transporte público, baseado em linhas de 
bus ao longo da avenida com mais trânsito e área mais densa da cidade tendo transportado 
50.000 passageiros por dia no início da criação do sistema e 2,6 milhões actualmente82.

Este sistema, segundo Lerner, sustenta-se a si próprio economicamente e oferece à 
população um serviço rápido e económico tendo custado 50 vezes menos do que transporte 
subterrâneo83. Isto foi conseguido através da definição de um espaço próprio, uma faixa de 
circulação, onde existem tubos em vidro de desenho simplificado, que se encontram elevados 
do solo e que servem de estações que tornam o serviço mais rápido.

“No tengo ninguna duda de que el transporte del futuro es el que va por la 
superficie. Es más rápido de implantar, el coste es hasta 100 veces menor 
por kilómetro, y se puede integrar perfectamente a las líneas de metro 
que ya existen. La idea es que el autobús funcione de la misma manera- o 
mejor- que el metro, es decir, que se ‘metronice la superficie.”84

Relativamente à separação de funções, enfatiza a necessidade de continuidade dentro da 
cidade “Muchos de los grandes problemas urbanos se dan por falta de continuidad. El vacío 
de una región sin actividad o sin habitantes se puede sumar al vacío de las tierras baldías. 
Llenarlos sería una buena acupuntura.”85

82  ADDAMO Nick; Lessons from Brazil: Urban Acupuncture With Architect-turned-Mayor Jaime 
Lerner, em Architizer,22.10.14, disponível em http://architizer.com/blog/lessons-from-brazil-urban-
acupuncture-with-architect-turned-mayor-jaime-lerner/
83  Ibidem.
84  LERNER Jaime, Acupuntura Urbana, IAAC, 2005, p. 37.
85  LERNER Jaime, idem, p. 29.

Fig. 32. Sistema de transporte de Curitiba



                                                                                                                                    Capítulo 2

43

Como solução ele propõe incluir a função que falta em determinada região. Caso apenas 
exista actividade económica e falte gente, então deve-se incentivar a habitação. No caso de 
faltar actividade então podem-se incentivar os serviços ou estruturas de lazer de forma a 
garantir, em todos os casos, vida, revitalizar uma região gerando a função urbana que lhe falta 
de forma rápida, quase instantânea86.

“La ciudad es una estructura que engloba vida y trabajo, juntos. Es una integración de 
funciones. Cuanto más se integran las funciones urbanas, cuanto más se mezclan las clases 
sociales, las edades, más humana se vuelve la ciudad”87, proporcionando mais encontros e 
vida, para isso: “El diseño del espacio público es importante.”88

Durante o seu mandato como presidente da câmara de Curitiba foram outros os projectos 
em que tenta aplicar a sua visão de “acupunctura urbana”. Assim como na acupunctura, através 
da inserção de uma agulha se estimula a cura em várias zonas, a intervenção estratégica na 
cidade pode revitalizá-la e para isso exige rapidez e precisão.

Exemplo dessa rapidez e precisão foi a criação, em 1972, da primeira zona pedonal de 
Curitiba que foi concluída em 72 horas. Na zona central da cidade libertaram‐se as principais 
ruas do tráfego automóvel, sendo que uma das principais vias foi fechada, destinando‐a 
exclusivamente a peões. Esta transformação deu-se quase da noite para o dia, em que numa 
6ª feira à noite começaram os trabalhos e 2ª feira à noite a cidade já pôde usufruir do espaço 
pedestre. Esta obra foi possível realizar em pouco tempo pois o mobiliário foi preparado com 
antecedência e foram feitos turnos especiais, para colocar o pavimento e assim criar a cidade 
mais “caminhável”.

86  Ibidem.
87  LERNER Jaime, idem, p. 45
88  LERNER Jaime, idem, p. 35

Fig. 33. Analogia entre carapaça de tartaruga e elementos da cidade
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Outras das medidas adoptadas para melhorar a cidade de Curitiba foi a criação de um 
programa de compra de lixo a troco de vales de transporte, instalação de infra-estruturas para 
favelas usando os corrimões e parapeitos das escadas e plantação de 1 milhão de árvores em 
menos de duas décadas, sendo a vegetação também uma boa acupunctura urbana.

Mas a acupunctura urbana pode não se traduzir em obras. Lerner explica que “En algunos 
casos, basta con introducir una nueva costumbre, un nuevo hábito, que crea las condiciones 
necesarias para que se dé la transformación. Muchas veces, una intervención humana, sin que 
se planee o realice ninguna obra material, acaba siendo acupuntura.”89

Nesse sentido, a população pode contribuir para um desenvolvimento sustentável, sem 
transformar o espaço, e aumentar a solidariedade com o próximo e com as futuras gerações. 
Para isso Lerner aconselha “si quieres preservar el medio ambiente, no es suficiente con que 
te sientas como si fueras un enfermo terminal. Empieza haciendo dos cosas muy sencillas: 
separa la basura orgánica de la que se puede reciclar y usa menos el coche. Estarás ahorrando 
energía, salvando árboles y contribuyendo a que tu país dependa menos de otros. Ahorra más 
y desperdicia menos”90 

2.7. Green: a nova tendência. 

“Climate Chaos is becoming the new fashion.” 91 

Apesar das suas nobres preocupações em salvar o planeta, nesses 
primeiros tempos, o movimento ambientalista era visto com preconceito e 
carregava o estigma de “naïve”, idealista ou de estilo de vida alternativo. 
É interessante observar que desde então a forma como é encarado 
evoluiu numa tendência global mais positiva, muito graças aos meios de 
comunicação, campanhas políticas, figuras públicas e eventos que alertam 
sobre as alterações climáticas. 

O antigo vice-presidente dos Estados Unidos, Al Gore, em 2006 lançou o documentário 
“Inconvinient Truth” sobre a sua campanha em fazer do aquecimento global um problema 
reconhecido mundialmente. Em 2007, Brad Pitt promoveu um concurso de arquitectura para 
impulsionar a reconstrução sustentável de Nova Orleães após o desastre do furacão Katrina 
através da sua fundação “Make it Right”. Também em 2007 o gigante concerto “Live Earth” 
aconteceu simultaneamente nos sete continentes para alertar sobre a crise ambiental. Mesmo 
no último filme dos Simpsons é feita uma paródia sobre as alterações climáticas.

89  Ibidem.
90  Ibidem.
91  STERLING Bruce, citado em FEIREISS Kristin, FEIREISS Lukas; Architecture of Change,Ed. 
Gestalten, Berlin 2008.

Fig. 34.  
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Graças à ciência e à tecnologia, hoje em dia compreendemos melhor o sistema climático 
e os modelos feitos por computador são apurados e aperfeiçoados. Os cientistas estão cada vez 
mais de acordo de que estamos a atravessar um período de alterações climáticas que acontecem 
num ritmo alarmante, que o Homem é o responsável, e que estas são certezas e não apenas 
especulações. À medida que saem publicações, como por exemplo o “World Climate Report”; 
as nações fazem acordos e tomam medidas (em Março de 2007 a EU acordou em reduzir 20% 
das emissões de dióxido de carbono até 2020) e pessoas ou organizações são premiadas (em 
Outubro de 2007 foi concedido o Prémio Nobel ao IPCC- Intergovernmental Commission on 
Climate Change). 

Tudo isto representa um começo, e apesar de que as importantes decisões políticas 
levarão tempo a ser efectuadas, existem sinais do início de uma mudança da sociedade. 
Ainda assim, o maior entrave para a mobilização contra a mudança climática é que esta se 
tem tornado cliché mesmo antes de ter sido correctamente compreendida e que o alarmismo 
e a ideia urgente de que devemos salvar o planeta leva ao efeito contrário: incredibilidade, 
desinteresse e desvalorização. 

É também nesta mudança de paradigmas que se observa o alertar para o consumo de 
recursos e a utilização do rótulo “ecológico” como oportunidade de negócio e produto de 
marketing.

Segundo Alex Williams, num artigo publicado no New York Times, a nova visão de um 
estilo de vida ecológico e de salvar o planeta é: “Roll out from under the sumptuous hemp-
fiber sheets on your bed in the morning and pull on a pair of $245 Stroll from the bedroom 
in your eco-McMansion, with its photovoltaic solar panels, into the kitchen remodeled with 
reclaimed lumber. Enter the three-car garage lighted by energy-sipping fluorescent bulbs and 
slip behind the wheel of your $104,000 Lexus hybrid. 

Drive to the airport, where you settle in for an 8,000 mile flight — careful to buy carbon 
offsets beforehand — and spend a week driving golf balls made from compacted fish food at 
an eco-resort in the Maldives.”92 

Cada vez mais existem no mercado opções ECO que nos são vendidas pelos meios 
de comunicação como sendo sinónimos de um “modo de vida verde” mas a maior parte são 
apenas mais um produto da era consumista em que nos encontramos e são promovidos como 
“green chic”. 

Assim observa-se a passagem de movimento verde para consumismo verde como se 
fazer diferentes opções de compra fosse evitar as catástrofes de grande escala. Paul Hawken, 
autor e activista, disse que o actual “boom” de produtos amigos do ambiente oferece uma 

92  WILLIAMS Alex, Buying Into the Green Movement, em The New York Times, July 1, 2007, 
disponível em http://www.nytimes.com/2007/07/01/fashion/01green.html?pagewanted=all&_r=1 
consultado em 05.08.14.
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falsa promessa: “Consumo verde é uma frase paradoxal”93e culpa os meios e o marketing por 
transformar o ambientalismo em moda e numa distracção de problemas graves.

Na verdade, o que causa as mudanças climáticas está mais relacionado com a política 
e economia do que com o comportamento individual. Michel Gelobter, um ex-professor de 
política ambiental da Universidade Rutgers, presidente da Redefining Progress afirma: “Muito 
do que precisamos fazer não tem a ver com o que se coloca na cesta de compras. Tem a ver 
com o transporte de massas, densidade habitacional. Tem a ver com a guerra e os subsídios 
para a indústria do carvão e combustíveis fósseis.”94

Da mesma forma que acontece com a promoção de produtos ecológicos, acontece 
um pouco no campo da Arquitectura com a mediatização em revistas e notícias da chamada 
“green architecture”. São cada vez mais visíveis projectos de torres biónicas, Net Zero 
Energy Buildings (NZEB), cidades verdes, Passiv Haus ou edifícios amigos do ambiente. A 
certificação de edifícios, classificados conforme a sua sustentabilidade e palavras como Gold, 
silver, etc. ou com letras, funcionam como “rótulos” para mostrar quão ecológicos são, como 
se de um produto se tratasse. 

Os sistemas high-tech e o ênfase na performance do edifício estão associados a um 
grande conhecimento técnico a nível de sistemas mecânicos, que por sua vez dependem de 
energia e de muita manutenção. Esse conhecimento especializado tem dificultado o trabalho 
dos arquitectos, que se refugiam no desenho assistido por computador para trabalhar a imagem 
de um edifício verde. Os renders são usados para vender o edifício e quanto mais vegetação 
seja colocada nessa realidade virtual, mais sistemas sofisticados, parece ser melhor aceite.

Mas se um “consumo verde” é paradoxal, “construção verde” também assim pode ser 
considerado. A tendência tem sido cada vez mais tornar os edifícios mais eficientes, mas acaba 
por continuar a construir-se, e os edifícios chamados verdes talvez não sejam a salvação para 
os problemas ambientais mas apenas a opção “menos má”.

“The intent is to integrate green building principles with larger concerns 
such as smart growth, but like the other LEED systems, LEED-ND seems 
targeted toward new construction and not the effective reuse of existing 
buildings or the sustainable development of existing communities.”95

Devido ao aumento das exigências a nível da eficiência energética, hoje em dia os 
edifícios são dependentes de sistemas tecnológicos para regular a temperatura do ar interior 
e que, como qualquer tecnologia, está sujeita a falhas. O conforto térmico está cada vez mais 

93  HAWKEN Paul, citado em  WILLIAMS Alex, Buying Into the Green Movement, em The 
New York Times, July 1, 2007, disponível em http://www.nytimes.com/2007/07/01/fashion/01green.
html?pagewanted=all&_r=1&
94  Idem.
95  CARROON, Jean; Historically green. Greening Existing Buildings, John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p. 90.
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dependente de que o equipamento técnico funcione apropriadamente e que existam consumos 
energéticos e recursos financeiros para que funcionem.

O petróleo de certa forma permitiu e promoveu uma mentalidade de substituição (em 
vez de manutenção) e pensamento a curto prazo, com um interesse por altos lucros comerciais 
na era da globalização de bens e serviços.

Mas hoje em dia há consciência de que não foi sustentável e que deixará de haver 
recursos para a grande demanda que existe. Num futuro próximo haverá não só falta de 
recursos como falhas na distribuição dos mesmos pois o petróleo é uma fonte de energia fácil 
de transportar. Após a abundância virá a escassez e em geral os edifícios terão que lidar com 
menos recursos e grandes exigências pelo que serão incomportáveis aqueles com consumos 
exuberantes de energia e intensas necessidades de manutenção.  

Vivemos numa sociedade que vive em função do imediato e que está primordialmente 
interessada no lucro e não em estratégias de preservação a longo prazo. Nesse sentido os 
edifícios high-tech muitas vezes são planeados e construídos rapidamente não sendo 
compatíveis com uma visão a longo prazo.

A Revolução Industrial e mais tarde o Movimento Moderno aumentaram o uso de 
materiais produzidos industrialmente e estandardizados o que levou a uma homogeneização 
das diferentes abordagens que até então eram dependentes do local.

Desde meados do século 20 recorre-se à tecnologia para resolver todo tipo de problemas. 
Como consequência foi-se perdendo o conhecimento tradicional e local que já foi testado ao 
longo dos anos e que responde às necessidades locais. A construção tradicional foi substituída 
pela construção nova que é internacional e uniforme e com a qual é difícil de competir por ser 
rápida, fácil e leve. 

Contudo adequa-se menos às necessidades locais e consome excessivamente energia com 
sistemas de controlo climático sofisticados e que requerem manutenção técnica especializada. 
A tentativa de manter o mesmo conforto térmico durante todas as estações e manter esses 
standards de conforto é um esforço técnico e de consumo grandes, que no século passado 
foram justificados e se basearam na disponibilidade e abundância da energia “barata” dos 
combustíveis fósseis.
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3
SUSTENTABILIDADE SIGNIFICA MENOS É MAIS
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 3.1. MENOS Impactos sobre o ambiente 

Devido aos impactos enunciados no capítulo anterior, o bem-estar ecológico, deve 
nascer de uma estratégia, na construção, de redução: da demanda de combustíveis fósseis, 
água, minerais, solo agrícola e na produção de emissões e resíduos. Dada a tendência para o 
aumento da população mundial, uma redução no consumo será essencial para prolongar por 
mais tempo as reservas de recursos e assim por um lado satisfazer as necessidades das próximas 
gerações e por outro, ganhar tempo para encontrar recursos alternativos e desenvolver fontes 
de energia renováveis.96

É importante que arquitectos e engenheiros sejam comedidos no consumo dos recursos 
e para isso, a célebre frase de Mies, less is more pode ser orientadora no sentido em que 
“debería referirse a un menor consumo de material y energía y más confort y valor.”97 

Nesse sentido, são necessárias acções nas várias escalas tanto a nível do ordenamento 
do território e planeamento, projecto e construção de edifícios (apontado no capítulo anterior). 
Algumas estratégias para minimizar as emissões e o consumo de energia, que tornem o sector 
da construção mais sustentável passam nas diferentes fases de vida dos edifícios.

Poupar energia incorporada e recursos materiais

Em primeiro lugar, é preferível evitar qualquer tipo de construção desnecessária. No 
caso de haver necessidade de construção, é possível fazer escolhas para que a mesma seja mais 
consciente no consumo de recursos:

- Emprego de materiais de baixa energia e baixo carbono incorporados; 

- Utilização de conceitos construtivos eficientes, simples e já testados, tirando partido 
das suas utilizações eficientes de recursos; 

- Estender o período de vida útil, evitando assim novas e futuras construções.98

A energia incorporada gasta na fase de construção (fabrico, transporte e construção) 
representa uma porção menor quando comparada com o resto das etapas do ciclo de vida. 
Quando comparada com a energia consumida por um edifício durante a sua vida útil, a relação 
é de 1:10. 99

96  EDWARDS Brian; Guia básico de la Sostenibilidad, Editorial Gustavo Gil SA, p. 67.
97  EDWARDS Brian; Idem, p. 68.
98  MORO, José Luis, Aula Design Basics II University of Stuttgart, Institute of Design and 
Construction, Ano lectivo 2012 – 2013.
99  EDWARDS Brian; Guia básico de la Sostenibilidad, Editorial Gustavo Gil SA, p. 65. 
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Reduzir o impacto ambiental de operação

Os maiores consumos de energia são após o arquitecto e a construtora acabarem o seu 
trabalho, e os mesmos ocorrem para condicionamento de ar, iluminação, ventilação e produção 
de águas quentes, com os impactes associados. 

Nesse sentido, deve-se analisar o que é adequado para o projecto em questão, seja na 
escolha dos materiais, sistemas construtivos, tratamento de efluentes líquidos, utilização de 
sistemas passivos e/ou activos, no sentido de minimizar as perdas e/ou maximizar os ganhos 
através de:

- Localização conveniente;

- Orientação proveitosa;

- Organização funcional favorável;

- Envelope do edifício bem desenhado e com adequado isolamento;

- Adequada complementação e conciliação de sistemas passivos e activos;

- Aplicar componentes de baixa manutenção;

- Evitar construções futuras.100

O valor inicial da energia incorporada, nada ou pouco varia ao longo dos anos, 
contrariamente ao que acontece com a energia de operação. Ao ter uma perspectiva 
comparativa e alargada, tem havido um aumento, por parte dos profissionais da construção, 
das preocupações relativas aos impactos durante a operação de um edifício  e por isso um 
maior investimento em estratégias de eficiência energética. 

100  MORO, José Luis, Aula Design Basics II University of Stuttgart, 
Institute of Design and Construction, Ano lectivo 2012 – 2013

Fig. 35. Energia Incorporada ao longo dos anos
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Contudo, uma maior exigência nos requisitos regulamentares perante a energia 
despendida na operação do edifício poderá ter consequências no aumento da energia 
incorporada nos materiais que constituem o mesmo. Um estudo sobre o uso de energia em 
edifícios de baixo consumo energético suecos concluiu que a energia incorporada inicial numa 
casa unifamiliar representava mais de 40% de toda a energia requerida ao longo de um ciclo 
de vida de 50 anos.101

Economizar impactos da desactivação

Relativamente à última fase do ciclo de vida de um edifício, desactivação, é importante 
poupar energia na demolição e evitar a consequente produção de resíduos e emissões. Nesse 
sentido é favorável, na fase de concepção, facilitar o reaproveitar de edifícios e componentes 
através:

- Garantia de qualidade e durabilidade de construção;

- Criação de um baixo grau de diferenciação funcional no projecto; através de uma boa 
funcionalidade, usabilidade e flexibilidade dos espaços e favorecer a extensão o tempo de vida;

- Caso exista uma alta diferenciação funcional, é benéfico separar os subsistemas, ou 
grupos de componentes do projecto para permitir facilidade de renovação (como por exemplo 
usar construções ou materiais compósitos facilmente separáveis), assim como também se deve 
facilitar o acesso a infra-estruturas.102

Demolir um edifício desperdiça a energia que foi usada na extracção, manufactura, 
transporte e construção, com a agravante de se gastar energia para o destruir. Por outro lado 
promove-se o consumo novamente de mais energia, água e matéria-prima para construir um 
edifício novo.

Estender o ciclo de vida útil dos edifícios existentes é essencial na perspectiva em que já 
ocorreu um investimento. A construção de um edifício representa um custo, não só financeiro, 
como também ambiental, e estender o ciclo de vida evita a demolição, evitando os impactos já 
mencionados, e ainda a continuada ocupação de solo fértil.

101  MCALINDEN Ben, Embodied Energy and Carbon, 01 May 2015. Consultado no site do 
Institution of Civil Engineers em https://www.ice.org.uk/disciplines-and-resources/briefing-sheet/
embodied-energy-and-carbon, em 27.05.15.
102  Ibidem.



Intervenção Mínima: Quando menos é suficiente                                                                  

52

3.2. Uso racional do construído. 

 “A natureza cria a máxima riqueza e complexidade com o mínimo de 
recursos e a máxima reciclagem, enquanto a humanidade cria a mínima 
riqueza e complexidade com o máximo de recursos e o mínimo de 
reciclagem”103

No mundo actual e globalizado, tornou-se mais fácil ou menos dispendioso substituir 
algo – seja um telemóvel ou um edifício - do que repará-lo. Os impactos gerados pela produção 
de resíduos podem ser minimizados se houver reutilização ou reciclagem, de forma a atenuar 
as necessidades de vazadouros, conduzindo a uma menor demanda de novos materiais.

Ana Roders104, no artigo “Re-Use as a Strategy for Sustainable Building Rehabilitation”, 
considera uma nova aproximação à gestão de resíduos de forma a minimizar a quantidade 
de desperdícios. O sistema ICM- Integrated Chain Management, teorizado por Crowther, é 
descrito segundo os quatro cenários para a reutilização de materiais no ambiente edificado: 
reciclagem, reprocessamento, reutilização e relocalização “recycling, reprocessing, reuse and 
relocation”105. Sendo que relocalização e reutilização são os usos de resíduos mais benéficos 
ambientalmente.

Reciclagem e reprocessamento são processos onde o “lixo” é transformado para 
cumprir uma nova função e dar-lhe um novo uso. Não só se reduz a quantidade de lixo que vai 
para aterros ou incineradoras, mas também ajuda a conservar energia e recursos que não serão 
usados a produzir novos produtos. No entanto, é necessário consumir energia e emitir GEE na 
manufacturação dos novos materiais. 

A Relocalização de componentes de edifícios ocorre quando a vida útil do edifício 
acaba e os componentes são desmantelados e colocados noutro edifício (novo ou existente), 
permitindo prolongar a vida dos componentes. Este cenário ajuda a reduzir a energia 
incorporada e é mais benéfico ambientalmente do que os cenários anteriores. Contudo, é 
despendida energia no desmantelamento e no transporte dos componentes.106

O cenário da Reutilização tanto de materiais, componentes, como partes de edifícios 
permite reusar com a mesma função ou criar uma nova existência a partir da conjugação dos 
mesmos componentes ou com adição de outros. Este método mantém os materiais no edifício 
pelo que não há necessidade de transporte, sendo que não é praticamente necessária energia 
para preservar os materiais, assim, este é o cenário mais benéfico em termos de impactos 
ambientais.

103  EDWARDS Brian; ídem, p. 36.
104  Autora da tese de doutoramento “Re-architecture basis. Lifespan rehabilitation of built heritage”
105  RODERS Ana Pereira, VAN DEN BRAND Geert-Jan, Re-Use as a Strategy for Sustainable 
Building Rehabilitation, 2006, p. 101. 
106  Ibidem.
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Se estas situações devem ser uma opção no fim da vida de um edifício, desenhá-los para 
esse efeito é também importante. É necessário que desde uma fase inicial do projecto, quando 
se determinam as características do edifício, sejam tomadas decisões que permitam facilmente 
e promovam o desmantelamento, ou adaptação dos mesmos para a reutilização, ou reciclagem 
dos componentes.107 

Contudo, hoje em dia deparamo-nos com edifícios que não foram desenhados ou 
planeados para esse efeito. Numa época de grandes e rápidas mudanças nos modos de vida 
e de oscilações económicas, um edifício pode tornar-se rapidamente obsoleto, deixar de ser 
rentável e por isso facilmente justifica a sua demolição. Principalmente os edifícios que não 
foram desenhados para serem flexíveis e adaptar-se a novos usos, exigem, ou intervenções de 
maior escala ou uma maior criatividade e engenho do arquitecto para reaproveitar e ajustar às 
novas necessidade.

 “Os edifícios deveriam antes de mais ser uma garantia de futura validez, 
em lugar de objectos dedicados a uma única e inflexível função.”108

Uma solução pouco ortodoxa é o caso do High Line em Nova Iorque que é um caso de 
reutilização, não de um edifico mas de uma infra-estrutura transformada num parque urbano, 
que iria transformar-se em lixo aquando da eminência de ser demolida.

Por vezes, mesmo quando um objecto é dedicado a uma única função, como era este 
caso, a criatividade dos arquitectos pode transformar e aproveitar o que era considerado pouco 
digno para esse efeito. 

A intervenção valorizou, não só uma estrutura ferroviária, que à partida não tinha valor, 
como foi uma mais-valia para a cidade e os seus moradores. Esta estrutura industrial converteu-
se em paisagem, um retiro da cidade dentro da cidade e que contou com a participação da 
comunidade.

107  Veja-se o ponto “Economizar Impactos da desactivação”
108  EDWARDS Brian; Guia básico de la Sostenibilidad, Editorial Gustavo Gil SA, p. 69.

Fig. 36. High line Nova Iorque, da colaboração entre os arquitectos James Corner, Diller Scofidio + 
Renfro e Piet Oudolf
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A nível europeu a desconstrução é um fenómeno usual tendo em conta que as fases de 
manutenção e renovação representam cerca de 1/3 das actividades construtivas109. Por sua 
vez, os resíduos de remodelação, reabilitação e renovação rondam os 30-50% enquanto os 
resíduos de demolição 40-50%110. Assim, dependendo da forma como a intervenção é feita, 
quanto mais haja reutilização ou reciclagem, menor é o impacto, atenuando-se a necessidade 
de vazadouros.

“New buildings cannot solve the environmental dilemma we have created 
(…) we must reshape our culture to become one of reuse, repair, and 
renewal that is respectful of existing resources, including buildings. It is 
not the makers of glitzy new green buildings who will significantly reduce 
carbon emissions from buildings but the facilities managers and owners 
responsible for the buildings that already exist.”111

No caso da reutilização de edifícios existentes, o cenário é mais complexo do que apenas 
reutilizar estrutura ou materiais retirados destas. É difícil de materializar uma ideologia porque 
num projecto de reabilitação existem diferentes realidades: subtracções, remanescentes, 
adições  e conecções.

“The four parallel realities in rehabilitation’ shows the relation between 
these realities, within the pre-existence and new existence of existing 
buildings. In a rehabilitation process, the building’s pre-existence is 
divided in subtractions and remainings while the new existence combines 
the pre-existent remainings and the new additions. The connections are 
added as a fourth parallel reality because they form a very important factor 
between the remainings and the added components, when considering 
future options.”112

De forma a ter o menor impacto possível no ambiente, deveriam ser aproveitados 
todos os materiais que se encontrem dentro do seu ciclo de vida útil, isto é, que ainda tenham 
capacidade de cumprir a sua função. Devem ser conservados não só os materiais subtraídos de 
um edifício e reintegra-los em outros, como também preservar os que foram mantidos no local.

Roders propõe um método de avaliação que determina o nível de reutilização de uma 
intervenção e produção de desperdício. É composto no total por 6 níveis sendo que o nível  
zero, a opção que mais lixo produz, é apenas considerado quando os materiais ultrapassaram a 
sua durabilidade e se tornam obsoletos. No caso de uma reabilitação, é quando as subtracções 
são removidas do local. 

109  PINHEIRO Manuel; Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 
2006, p. 78.
110  PINHEIRO Manuel; idem, p.79.
111  CARROON Jean, Historically green. Greening Existing Buildings. 
John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010, p. 18.
112  RODERS Ana Pereira, VAN DEN BRAND Geert-Jan, Re-Use as a Strategy for Sustainable 
Building Rehabilitation, 2006, p. 102.
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Do nível 1 ao 5, gradualmente há um maior aproveitamento dos materiais, elementos 
e componentes de edifícios, sendo que o quinto nível é considerado o mais benéfico 
ambientalmente por reduzir as adições e subtracções e manter os materiais de construção no 
ambiente construído. 

 “Level 5 intends to integrate into the rehabilitation design stage, the 
reduction of unnecessary subtractions, as well as, of unnecessary additions. 
By not extracting natural resources for the additions, the designer will be 
preventing and preserving the natural resources. Consequently, also by not 
subtracting from the pre-existence, the designer will have more remainings 
to reuse, and won’t spend energy for the subtractions. Of course, there 
cannot be rehabilitation without additions and subtractions because the 
rehabilitation intervention improves the performance of the building.”113

Um exemplo de reabilitação é o projecto para um edifício de habitação em Saint Nazaire 
de Lacaton & Vassal em 2006. A construção existente consistia num bloco característico 
do planeamento urbano dos anos 70, concebido num contexto em que se criaram grandes 
complexos para fornecer habitação para todos. Este tipo de construções apresentavam 
características como formas simples, plantas uniformes e políticas de alocação “that have 
contributed to the widespread disenfranchisement of residents.”114

113  RODERS Ana Pereira, VAN DEN BRAND Geert-Jan, idem, p.105.
114  DRUOT Frédéric; Superplus: Rehabilitation of Mass Housing in France, 

Fig. 37. Gestão de resídios aplicado à reabilitação (segundo método ICM)
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Com os anos este tipo de construções perdeu atractividade e, juntamente com a 
deterioração das estruturas, estes esquemas de habitação em massa tornaram-se em áreas 
inconvenientes ou problemáticas. O desconforto social nos subúrbios franceses levou, em 
2005, a um debate sobre a demolição versus renovação.

Este contexto levou as autoridades francesas a considerar a demolição do bloco 3 da 
Rue des Ajoncs, “without cares for the existing”115, que apresentava os problemas acima 
referidos. Para Lacaton & Vassal a demolição era um erro que poderiam evitar com a procura 
das qualidades e capacidades do local em questão.

 Através de uma análise ao complexo habitacional atenta, from the inside, e com a 
realização de inquéritos aos residentes, encontraram qualidades que consideraram ser 
suficientes e que suportassem uma intervenção/transformação:

“- The inhabitants, the green spaces, the beautiful trees;
- The modernity;
- Solid constructions, rather well preserved; 
- The beautiful views far away in front of;
- An urban situation close to the city center, well connected by transport;
- Good management of the buildings by the owner, closer of the inhabitants, 
in order to solve their problems;
- The conviviality, and often people rooted, attached to their district, but 
bothered by the bad image which sticks on it.”116

Para além destas características, a investigação feita demonstrou que a renovação da 
estrutura existente seria significativamente menos dispendiosa do que a demolir e começar 
de novo117. A transformação consistiu em remover as fachadas existentes e substituí-las por 
estruturas autoportantes que alojavam divisões e varandas. Por outro lado, a estratégia passou 
pela manutenção do esqueleto da construção, que pode ser um princípio aplicado noutros 
casos.

Se atendermos aos impactos associados a cada componente de um edifício podemos 
observar que o esqueleto de um edifício é a parte que representa uma maior energia incorporada, 
resíduos e poluição, seguida pelos revestimentos. “No caso das estruturas edificadas estima-se 
que o impacte devido aos materiais represente cerca de 10-20% do impacte de um edifício, em 
todo o seu ciclo de vida”118

Arch +, Nº 211/212, Sommer 2013, Think Global Build Social, p. 143. 
115  LACATON Anne, VASSAL Jean Philippe, em http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=57#
116  Ibidem. 
117  DRUOT Frédéric; Superplus: Rehabilitation of Mass Housing in France, Arch +, Nº 211/212, 
Sommer 2013, Think Global Build Social, p. 143.
118  PINHEIRO Manuel; Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 
2006, p. 76.
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Nesse sentido, pode-se minimizar o impacto ambiental largamente numa reutilização 
quando a estrutura do edifício é aproveitada e quando são substituídos apenas os elementos 
danificados. 

Mais ainda, a qualidade de vida dos residentes foi melhorada com alargamento dos 
espaços de estar, o aumento de luz natural e melhor vista. “The transformation of the building 
3 rue des Ajoncs goes into this attitude, as an action of longer term, which will re-qualify 
durably housing and all the district.”119

Cumulativamente as medidas de renovação desta intervenção são sustentáveis no sentido 
em que também melhoram o desempenho do edifício durante a sua utilização: as varandas 
anexadas isolam os apartamentos e reduzem o consumo de energia em 50%120, a expansão 
dos espaços interiores permite maior flexibilidade e durante a obra de renovação os residentes 
puderam ficar no edifício eliminando a necessidade de alojamento alternativo e provisório.

119  LACATON Anne, VASSAL Jean Philippe, em http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=57#
120  DRUOT Frédéric; Superplus: Rehabilitation of Mass Housing in France, Arch +, Nº 211/212, 
Sommer 2013, Think Global Build Social, p. 143

Os restantes impactes são, no geral, mais reduzidos no que se refere ao consumo de materiais,
existindo, contudo, impactes importantes ao nível da energia, das emissões (nomeadamente, de ruído
e vibrações) e, em especial, nos resíduos (embora a nível nacional o seu valor seja, por enquanto,
reduzido).

Se bem que, em Portugal, a demolição (ou desconstrução) seja ainda reduzida, a nível Europeu tal
fenómeno é precisamente inverso, levando9 a que os resíduos de construção rondem os 10-20%, os
resíduos de remodelação, reabilitação e renovação 30-50% e os resíduos de demolição 40-50%. Por
exemplo, em França, cerca de 43% dos resíduos da construção civil provêm da fase de demolição
(Teixeira e Couto, 2004).

Os impactes dependem da forma como a intervenção é efectuada e da presença, ou não, de uma
perspectiva de reutilização, ou reciclagem, dos resíduos produzidos, atenuando-se assim as
necessidades de vazadouros e conduzindo a uma menor procura de novos materiais, não deixando,
no entanto, de existir consumos de energia e, pontualmente, emissões na reciclagem de produtos de
demolição.

Impactes na perspectiva da Avaliação do Ciclo de Vida dos edifícios

O significado, em termos de impacte ambiental, de cada uma destas fases e a importância em cada
uma das áreas ambientais, são aspectos interessantes para a compreensão do fenómeno e para uma
intervenção fundamentada, sendo efectuado através da avaliação do ciclo de vida (ACV).

Um exemplo desses resultados pode ser evidenciado num estudo de ACV (Trusty & Horse, 2002) de
um edifício de 18 andares (com 5 andares de parqueamento subterrâneo, concebido com um sistema
de ensombreamento exterior e usando uma estrutura de betão reforçado) através da aplicação de um
programa específico de ACV (ATHENA10), o qual evidencia o diferente peso das suas componentes,
em especial da estrutura.

Os efeitos são avaliados em termos de energia incorporada, resíduos sólidos, índices de poluição do
ar e água e são baseados no método das medidas críticas do volume e emissões de Gases de Efeito
de Estufa (GEE), que são indicadores quanto ao potencial de aquecimento global. As estimativas de
energia e emissões não incluem a energia de operação.

Outra análise detalhada de ciclo de vida foi realizada para uma casa residencial em Michigan, nos
Estados Unidos da América (Blanchard e Reppe, 1998), com enfoque na componente energética. A
unidade funcional para a análise considerou, entre outros, a área de 228 m2, um volume de 763 m3,

manuel duarte pinheiro

actividades humanas e impacte ambiental da construção 

» 79

Estrutura 52 432 3 273 859,0 147,0 13 701 34 098

Revestimento 17 187 281 649,8 24,7 5 727 2 195

Cobertura 3 435 145 64,8 5,8 701 1 408

Total 73 054 3 554 1 573,6 177,5 20 129 37 701

Por m2 2,36 0,11 0,05 0,006 0,65 1,21

Uso dos
recursos

ponderado
(ton)

Componentes
do edifício

Energia
incorporada

(GJ)

Resíduos
sólidos
(ton)

Poluição
do ar

(índice)

Poluição
da água
(índice)

GEE
(GWP)

(ton de CO2 eq.)

Quadro 3-9
Resumo dos efeitos do ciclo de vida completo por componentes principais 

de um edifício de escritórios usando o ATHENA (Trusty & Horse, 2002)

Tabela 4 - Efeitos do ciclo de vida de acordo com os principais componentes de um edificio

Fig. 38. Transformação de edifício de habitação, Saint-Nazaire, Lacaton & Vassal
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3.3. “Nada” é mais

“Where is nothing, everything is possible, where is architecture nothing 
else can happen”121

Uma atitude mais radical no sentido de maior poupança e menor desperdício, no contexto 
europeu, é a da organização n’UNDO. Esta organização espanhola propõe “re-arquitectura”122 
através de uma intervenção no território e na cidade que valorizem as ausências e pré-
existências em detrimento da construção e do material, tentando reparar, limpar e recuperar 
paisagem, território e cidade. Para eles as soluções passam por quatro modos de actuação que 
podem ser combinados: Não Construir, Minimizar, Reutilizar e Desmantelar.

 A Não Construção em casos que seja desnecessário e/ou impertinente intervir de forma 
irreversível, surge como uma forma de colocar valor nas pré-existências e respeito pelo lugar, 
negando que os valores económicos devam ser os únicos a legitimar as intervenções. 

Outro modo de actuar é Minimizar o tamanho e o impacto de uma intervenção na 
tentativa de que a mesma passe desapercebida e assim se integre melhor no entorno. Este 
modo concretiza-se com a limpeza daquilo que distorcia o território ou a cidade e também 
com pequenas mudanças, seja de materiais, de elementos ou melhoria da eficiência, de forma 
a reduzir o impacto que não é justificável nem sustentável.

A Reutilização de estruturas abandonadas como forma de devolver utilidade - um dos 
fins da arquitectura - através de intervenções pequenas, e então, priorizar o aproveitamento 
do que já está consolidado e evitar novas obras que consumam território, recursos e energia.

Desmantelar como o modo mais polémico e que deve ser usado um último recurso e 
apenas contra projectos “delirantes en busca de lo superlativo, enormes consumos energéticos, 
materiales y morales, fantasías deshonestas”123 que atentam contra o território e a humanidade.

Estes modos de actuar são uma resposta ao urbanismo que “no hace ciudad, sino 
normalmente, crecimiento sin mesura generador de sistemas urbanos disfuncionales, repletos 
de especulación, malabares financieros, sinrazón y solecismo”124. Esse crescimento numa 
cultura de desperdício que se baseia em “aumentar, sumar, incrementar, poseer, como resultado 
de vincular mejorar a crecer, cuanto más mejor”125 e que privilegia e produz quantidade em 
vez da qualidade.

121  KOOLHAAS Rem; El Croquis N º 53. 1994.
122  Expressão usada N’undo em: http://www.nundo.org/100palabras_esp.html
123  N’UNDO, Modos de actuación, em http://www.nundo.org/actuacion_esp.html
124  N’UNDO, Estrategias de Resta y No Construcción, Março 2015, disponível em http://www.
goethe.de/ins/es/es/lp/kul/mag/ayc/20487053.html, consultado em 09.06.15
125  Ibidem.
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 Para eles a filosofia de subtracção não é apenas de “menos é mais” mas sim “nada es 
más” dentro do tema da “sostenibilidad y el hacer no haciendo”.126 Pois subtrair “libera de la 
erupción inicial de ideas, ordena pensamientos, sintetiza, deja solo lo esencial e indispensable”. 
Cingindo-se aos elementos imprescindíveis para ordenar espaços, subtrair “constituye una vía 
de mejora, basada en la justa medida, en la eliminación de lo superficial, en el silencio que 
hace tangibles los espacios, en el orden productivo y sanador”.127

N’undo – Don Benito

Um dos projectos em que empregaram esta filosofia foi para o concurso Europan12, no 
qual ganharam o primeiro prémio com a proposta para o bairro de Don Benito em Badajoz, 
Espanha. A intenção foi melhorar o bairro com a não construção de nada que não fosse 
necessário e reutilizar tudo o que fosse possível independentemente da sua escala, isto é, 
edifícios, mobiliário e materiais. Reutilizaram-se edifícios preexistentes para usos públicos, 
houve uma revisão dos vazios, gestão de material de demolição para usá-lo nos pavimentos 
e novas intervenções. Minimizar aquilo que era negativo no local como consideraram ser o 
caso da poluição, ruído do trânsito e iluminação excessiva e desmantelar aquilo que permitisse 
melhorar o entorno urbano.

126  N’UNDO, Manifiesto, em http://www.nundo.org/manifiesto_esp.html
127  N’UNDO, Estrategias de Resta y No Construcción, Março 2015, disponível em http://www.
goethe.de/ins/es/es/lp/kul/mag/ayc/20487053.html, consultado em 09.06.15.

Fig. 39. Valorização dos pátios pré-existentes e sua integração com o sistema viário.
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A proposta baseou-se uma rede de pequenas intervenções, realizadas de forma 
progressiva, que afectassem a melhoria global dos residentes em vez de apostar numa grande 
intervenção localizada. Partiu-se da pré-existência, identificando aquilo que Don Benito tinha 
de valor: a trama de vazios, espaços públicos e pátios. 

A proposta incide na recuperação desses espaços através da criação de uma rede de 
espaços públicos de interesse, os quais seriam potenciados e interligados mediante o tratamento 
dos pavimentos, iluminação e mobiliário, favorecendo a continuidade e o deslocamento a pé. 
Ao mesmo tempo propuseram-se lugares de estacionamento numa zona periférica ao centro 
urbano de forma a evitar o ruído, contaminação e congestionamento no centro. 

Também a rede de pátios privados foi considerada como parte da trama social, da 
história e memória do lugar. São pensados como exemplos de um modo de vida e como espaços 
de reunião intimistas e ocultos, e tendo considerado que havia falta de praças, os pátios deviam 
ser redescobertos e mostrados. O foco foi um projecto socioeconómico chamado “Semana de 
los patios de Don Benito”, momento em que os pátios se abrem e se conectam para e com a 
cidade. A abertura e fecho dos mesmos criaria novos percursos e cenários de actividades que 
aproximam os vizinhos e promovem o afecto pelo que se tem.

Actuar em toda a rede de espaços livres e apoiar-se no valor existente do aglomerado 
através, também, do reforço de vegetação nos principais eixos, densificando-a no centro, nos 
pátios, nas novas vias pedonais, funcionando também como uma medida de controlo climático.

A revisão do existente baseou-se na não construção de parques de estacionamento 
subterrâneos mas sim em criar uma rede de lugares de estacionamento, localizados em 
espaços vazios, que não estivessem a mais de 7 minutos de nenhum ponto da envolvente. Foi 
considerado que os edifícios existentes cobriam as necessidades do programa e caso fosse 
necessário os mesmos poderiam ser adaptados pelo que não seria necessário construir novos 
edifícios.

Fig. 40. Estratégias para mobilidade, eixos pedonais, estacionamento e vegetação.
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A minimização deu-se no trânsito, ao dar prioridade ao espaço contínuo, para os peões, 
em que a sinalética e mobiliário desnecessário seriam reduzidos. Outro modo de minimização 
foi a reutilização de edifícios preexistentes para usos públicos, dos vazios e pátios para uso 
público, e de material de demolição para os novos pavimentos.

O desmantelamento deu-se em edifícios em muito mau estado ou em elementos que 
fossem uma barreira visual ou física entre os espaços públicos. As demolições por sua vez 
foram feitas “elemento a elemento” para permitir a reciclagem e recuperação do material.

Lacaton e Vassal - Place Léon Aucoc, Bordeaux

O projecto enquadra-se num “plano de embelezamento” estimulado pela Câmara 
Municipal para uma praça de Bordeaux em 1996. A Place Léon Aucoc, de forma triangular, 
delimitada por árvores, com bancos, era circundada por casas de fachadas sóbrias, com formas 
bem desenhadas, excelente exemplo de habitação pública colectiva.

Para Lacaton e Vassal, a praça possuía já “a beleza do que é óbvio, necessário, certo”128 
e daí é que surge o seu significado e da atmosfera de harmonia e tranquilidade formada ao 
longo do tempo que faz com que as pessoas se sintam em casa.

Após a visita ao local, de passar lá algum tempo e conversar com os habitantes, 
questionaram-se sobre o projecto de embelezamento “What does the idea of ‘embellishment’ 
boil down to? Does it involve replacing one groundcover with another? A wooden bench with 
a more-up-to-date design in stone? Or a lamp standard with another, more fashionable, one? 
Nothing calls for too great a set of changes. Embellishment has no place here.”129

128  LACATON Anne, VASSAL Jean Philippe, em http://lacatonvassal.com/index.php?idp=37#
129  Idem.

Fig. 41. Place Léon Aucoc, Bordeaux
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Concluíram que a praça já era bela, com charme e vida pelo que a proposta foi: fazer 
nada. Apenas uma intervenção mínima dirigida à manutenção simples e rápida da praça: 
substituição de cascalho e limpeza mais frequente, o tratamento das tílias, modificação ligeira 
do trânsito para melhorar o uso da praça e satisfazer os locais.130

3.4. O potencial dos edifícios e centros históricos

“The greenest building is . . . one that is already built.”131

O aumento da preocupação pelas alterações climáticas tem criado uma pressão no sector 
da construção para o mesmo minimizar os seus impactos ambientais e principalmente reduzir 
o consumo de combustíveis fósseis. As novas construções assumem-se como “tabula rasa” 
num esforço de criar de raiz/impor com urgência edifícios “amigos do ambiente” na paisagem 
para uma sociedade que ainda não mudou a sua mentalidade.

Da mesma forma, os edifícios históricos são forçados a desempenharem altos níveis de 
rendimento a nível energético para o qual esses edifícios nunca foram desenhados pois não 
dependiam de tecnologia para satisfazer as suas necessidades, portanto não gastavam energia. 

Os edifícios existentes correspondem à totalidade da área construída pelo que são 
grandes responsáveis pelos maiores consumos de energia e para além de representarem o 
quotidiano actual são também o maior palco das relações humanas “uma vez que se vive 
actualmente em média de 80 a 90 % do tempo nos edifícios”.132

130  Ibidem.
131  ELEFANTE Carl, citado por CARROON JEAN, Historically green. Greening Existing 
Buildings. Published by John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2010, p.7.
132  PINHEIRO Manuel; Ambiente e Construção Sustentável, Instituto do Ambiente, Amadora, 
2006,
p. 126.
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Fig. 42. Comparação do impacto entre edifícios existentes e 
NZEB 2 em termos de redução de consumo de energia
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O gráfico anterior compara “o impacto de uma redução do consumo de energia de 
20% em edifícios existentes contra uma redução do consumo de 95% prevista para as recém-
definidas construções “Nearly Zero Energy Buildings (nZEB2) until 2050: the impact of small 
actions on the majority of existent buildings would far outweigh their potential efficiency and 
viability for a fraction of the costs”.133

Contudo os edifícios existentes em vez de um desafio, são muitas vezes encarados como 
problemas difíceis de resolver devido às suas características únicas, à falta de especialistas ou 
conhecimento, e a divergências entre a expectativa e a realidade, prazos e custos, levando à 
sua demolição baseada na alegada “incapability to assess the real conditions” ou “supposed 
inadequacy to one prevailing perspective of the future.”134

Pela suposta inadequação dos edifícios antigos às perspectivas do futuro, a arquitectura 
tradicional e local, que resistiu e se adaptou às mudanças ao longo do tempo, vê-se obrigada a 
adoptar medidas de eficiência energética rigorosas e atingir objectivos que os edifícios novos 
atingem ou então resta-lhe ser substituída por uma “monocultura construtiva”.

Os edifícios antigos foram construídos segundo as premissas de economia de meios 
e em períodos de escassez e também em épocas em que não existiam sistemas activos de 
climatização. Recorriam a sistemas passivos baseados em séculos de conhecimento empírico 
e formas simples, que se foram posteriormente ajustando à introdução de redes de água, 
electricidade, iluminação artificial e sistemas de lixo. 

Além disso, houve também ao longo do tempo uma adaptação a novas pessoas e usos, 
sem que com isso se perdesse a essência do edifício antigo. Antigamente havia uma ligação 
directa entre o utilizador e o edifício que mediava o exterior e o interior. Era o utilizador que 
regulava/moderava o espaço, a sua temperatura iluminação e ventilação, com o controlo de 
fluxos e matéria mediante por exemplo abertura de janelas e/ou portas.

Esta relação próxima entre edifícios e seus habitantes, e entre os habitantes e o contexto 
local, geográfico, climático foi-se perdendo a partir do momento em que a dependência em 
combustíveis fósseis foi legitimada em nome do conforto. A procura do conforto hoje em 
dia é um aspecto fundamental, seja na regularização da temperatura interior para atingir o 
maior conforto térmico, controlo do barulho para criar conforto acústico e preocupações com 
vibrações e luz. Estes cuidados fazem parte de uma equação para atingir “qualidade de vida” 
no interior edifícios.

133 BRITO Nelson; GAMEIRO Manuel da Silva, BRITES Gonçalo, CASTELA Rute, FONSECA 
Paula; Learning from Traditional Knowledge Towards Engaged Inhabiting, 18th ICOMOS GA Scientific 
Symposium in Florence, p. 1. 
134  Ibidem.
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No presente trabalho não se pretende desconsiderar as inquietações relativas ao 
conforto. Contudo, parte-se do princípio que a Arquitectura está cada vez mais subjugada a 
novas exigências e que, na esperança de uma melhor qualidade de vida, é conduzida a colocar 
demasiado ênfase na chamada “eficiência energética” e no “conforto”.

 Estes temas têm conduzido a mais construção nova no sentido em que, sendo um 
projecto de raiz, todas as questões podem ser analisadas em conjunto desde o início sem ter 
que ajustar-se a edifícios que não são eficientes. Assiste-se assim a um maior desrespeito 
pelo património e pelos edifícios antigos quando de facto “these well proven buildings can 
contribute to a paradigm shift on Climate Change and Energy Security solutions, as in their 
core they were built with sustainable materials, designed to deal with local sources of energy/
materials and adapted to fit the needs of their users”.135

A palavra “green” na arquitectura tem servido como uma muleta que vem solucionar 
as questões complexas que advêm das estratégias de redução e/ou eliminação dos impactos 
ambientais negativos. Por esse motivo, a seguir enunciam-se/esclarecem-se algumas 
características/vantagens de intervir e reabilitar edifícios/centros históricos:

Densidade

Os centros históricos têm, como uma das características, 
o possuir uma maior densidade do que cidades recentes. Com 
os poucos recursos da altura, havia uma maior concentração de 
espaços pequenos, o que significava mais pessoas, em menos 
construção, para uma menor área de rua. Os habitantes, com 
poucos recursos, viviam em espaços mais pequenos e para evitar 
tempo e gastos em transporte exerciam as suas actividades 
profissionais na proximidade, muitas vezes no mesmo local 

onde habitavam. Assim sendo os centros históricos já têm como 
característico serem compactos e multifuncionais.

A cidade compacta e multifuncional tem consequências benéficas no que diz respeito 
à mobilidade, que como já referido anteriormente é um tema importante nas questões de 
desenvolvimento sustentável das cidades. A questão do transporte coloca em evidência que 
os edifícios não podem ser considerados como elementos independentes e isolados. A energia 
usada, emissões causadas e tempo gasto pelos ocupantes para deslocar-se de um edifício para 
outro são aspectos importantes.

As cidades antigas não foram desenhadas em função do automóvel, o que se por um 
lado é um incómodo para os parâmetros de conforto e mobilidade de hoje em dia, por outro 
lado promove o uso de meios mais amigos do ambiente. Geralmente, os edifícios históricos

135  BRITO Nelson; GAMEIRO Manuel da Silva, BRITES Gonçalo, CASTELA Rute, FONSECA 
Paula, Idem, p. 5.

Fig. 43.  
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 localizam-se na proximidade de transportes públicos e na proximidade de edifícios de 
serviço, lazer e trabalho pelo que promove o caminhar e/ou a utilização de bicicleta.

“Communities with historic buildings often have characteristics that 
support walkability—safe sidewalks that provide easy access between 
buildings, physical separation from cars, generous crosswalks, and traffic 
slowing street details.”136

A extensão no território, para além de aumentar as deslocações pendulares, origina outro 
problema relativamente à ocupação do solo. Na construção de um edifício existe desmatação, 
reduzindo cada vez mais área verde que produz oxigénio e recicla dióxido de carbono. Por 
outro lado, a construção provoca a remoção da camada superior e mais produtiva do solo, 
que contém a maior parte dos nutrientes essências para a actividade agrícola. Também a 
compactação e impermeabilização do solo levam à perda das suas funções naturais como a de 
regular o fluxo e disponibilidade de água, podendo contribuir para a existência de inundações.

Assim sendo, a densidade é um factor importante a nível da ocupação e preservação do 
solo, e a reabilitação dos centros históricos não só promove a cidade compacta como também 
a sua reutilização, ajudando a evitar uma maior extensão no território e construção em solo 
fértil.

Reduzida Energia e CO2 Incorporados

Como já referido anteriormente, estender o período de 
vida de um edifício maximiza o investimento inicialmente 
realizado, sendo que a acção mais consciente ambientalmente é 
a reutilização, em vez da demolição, pois minimiza os impactos 
ambientais, o uso de energia e as emissões de carbono na 
manufacturação e construção de novos edifícios. 

Reutilizar reduz o desperdício e a quantidade de resíduos 
ao continuar a dar uso a estruturas existentes que, no caso de 

edifícios antigos, ajuda a criar maior densidade urbana visto que as unidades tendem a ser mais 
pequenas do que em edifícios recentes.

Nos edifícios existentes o dispêndio de energia incorporada já aconteceu, sendo que 
no caso dos edifícios mais antigos, por terem sido construídos antes da dependência dos 
combustíveis fósseis, com materiais locais e com técnicas simples, têm um valor de energia 
incorporada inferior a uma construção mais recente. 

Mesmo no caso dos edifícios novos, ditos eficientes, apenas conseguem compensar a 
energia incorporada em muitos anos, sendo que a mesma representa 20% do total de energia 

136  BRITO Nelson; GAMEIRO Manuel da Silva, BRITES Gonçalo, CASTELA Rute, FONSECA 
Paula, Idem, p. 12.

Fig. 44.  
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gasta se o edifício for operacional durante 100 anos - o dobro da duração média da maior parte 
dos edifícios hoje em dia137. 

Considerar apenas a energia incorporada pode não justificar salvar edifícios porque 
a energia necessária para operar um edifício durante a sua vida é muito maior. Contudo, a 
proporção de energia incorporada face à energia operacional é maior quanto menor o tempo 
de vida do edifício. À medida que os edifícios são mais eficientes, gastam menos energia de 
operação, assim a razão entre a energia incorporada e o consumo geralmente também aumenta, 
quando os sistemas utilizados são passivos. 

A renovação de edifícios existentes é a estratégia energética mais sábia porque um 
edifício reabilitado, do ponto de vista de contabilização de energia, começa a beneficiar o 
meio ambiente de forma mais rápida do que um edifício novo, que está ‘sobrecarregado’ com 
a sua própria energia incorporada, bem como os custos de energia do edifício demolido (34,3 
anos em vez de 57 anos).138

Relativamente ao carbono incorporado, a fundação britânica Empty Homes Agency and 
Building and Social Housing Foundation conduziu em 2008 um estudo chamado New Tricks 
with Old Bricks, no qual se comparam as emissões de CO2

 na construção de casas novas e de 
casas antigas reabilitadas. 

Este estudo mostrou que apesar das construções novas serem mais eficientes após 
serem construídas, a construção das mesmas emite 50 toneladas de CO2, enquanto a das casas 
reabilitadas 15 toneladas. Nos casos de estudo escolhidos, as casas bem isoladas compensam 
esta grande diferença e os elevados gastos de energia incorporada através de emissões CO2 
inferiores durante a fase de operação, porém na maioria dos casos são necessários mais de 50 
anos.139

Apesar de se afirmar que as casas novas são quatro vezes mais eficientes do que as casas 
mais velhas, este estudo concluiu que as casas reabilitadas podem ser tão eficientes quanto 
as novas, sendo que “empty homes in England provide an opportunity to create 150,000 new 
sustainable homes.”140

“It does however suggest that refurbished homes can be just as ‘green’ 
as new homes, but with the benefit of lower embodied CO2. Although the 
operational CO2 emissions of the refurbished houses in our study are 
higher, the one new home which ‘catches up’ with the two more efficient 

137  CARROON JEAN, Historically green. Greening Existing Buildings. John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p.7
138  CARROON JEAN, Historically green. Greening Existing Buildings. John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p. 49
139  Building and Social Housing Foundation; New Tricks with Old Bricks –How reusing old 
buildings can cut carbon emissions, 2008 disponível em http://www.bshf.org/published-information/
publication.cfm?thePubID=3DE7278E-15C5-F4C0-99E86A547EB36D44 p. 4
140  Ibidem
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older houses’ CO2 performance overall only starts to do so 35-50 years 
after construction.” 141

Sobrevivência Passiva

A arquitectura vernacular e os edifícios históricos 
utilizavam sistemas passivos por necessidade, visto que 
foram construídos antes da dependência de fontes de energia 
provenientes de um outro lugar e numa época em que não 
havia grandes infra-estruturas nem electricidade. Assim 
sendo, tiravam partido da luz natural, da circulação do ar e de 
massas térmicas assim como dos caudais dos rios, no caso dos 
moinhos.

A capacidade de sobrevivência passiva permite ao edifício 
funcionar mesmo quando os sistemas modernos e fontes de energia falham. Nesse sentido é 
importante redescobrir/compreender e aprender sobre as estratégias de desenho usadas para 
que possam ser adaptadas aos dias de hoje e melhoradas em projectos de reabilitação.

Iluminação – Aproveitar a luz natural e fazê-la chegar ao interior do edifício reduz ou 
elimina a utilização de electricidade durante o dia, ajudando na minimização dos consumos de 
energia e danos ambientais.

Os edifícios antigos em muitos casos utilizam janelas grandes e dependendo da tipologia 
e da profundidade há a introdução de pátios, saguões e/ou clarabóias e são vários os exemplos 
em que se encontram vidros prismáticos ou vitrais coloridos que refractam a luz.

Ventilação – para facilitar a ventilação cruzada, as janelas e portas, ou até mesmo 
chaminés, eram colocadas de forma estratégica, visto a circulação franca de ar natural ser 
um requisito anterior à existência de sistemas mecânicos. Os pátios, saguões ou clarabóias 
referidos anteriormente poderiam também facilitar a ventilação dos espaços interiores.

Aquecimento e Arrefecimento – neste sentido a orientação solar é importante visto que 
a partir da radiação solar podem haver ganhos térmicos no Inverno, no caso de superfícies 
orientadas a sul (que recebam mais radiação solar ao longo do dia). Tendo em conta que a 
maior parte das construções antigas são robustas, as paredes espessas e pesadas servem como 
massa térmica (muitas vezes utilizam materiais de grande capacidade de armazenamento 
térmico, como o caso do tijolo ou pedra). 

Para o arrefecimento não só a orientação é importante, para que não exista 
sobreaquecimento, como também a utilização de sombreamento, que em muitos edifícios 
antigos é visível pela aplicação de portadas nas janelas (exteriores e interiores). Por outro 
lado, em países quentes influenciados pela cultura muçulmana, as cidades antigas têm as 

141  Building and Social Housing Foundation, idem, p.12.

Fig. 45.  
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ruas estreitas (ou falta das mesmas) e a disposição dos aglomerados densos permitem que 
os edifícios criem sombras sobre a rua e sobre eles mesmos. Complementarmente criam-se 
pátios internos, geralmente com fontes e tanques, que favorecem as estratégias de ventilação 
e arrefecimento.

Água – a História oferece exemplos de sociedades ancestrais que geriam a água de 
forma sofisticada. É o caso dos Nabateus em Petra, que devido às dificuldades na agricultura 
criadas pelo deserto, construíram sistemas de escoamento e colecta de água por volta do ano 
300 A.D. Em todas as culturas ancestrais a utilização de cisternas, poços e tanques era usual 
pois sendo a água um recurso imprescindível e face à dificuldade, muitas vezes, de transporte 
ou à sua inexistência, era ciosamente guardado e poupado.

Materiais Locais

Os materiais utilizados nos edifícios antigos eram 
geralmente obtidos na proximidade da área geográfica onde 
os mesmos edifícios eram erguidos pois, devido à carência 
económica e à falta de tecnologia, a população não tinha 
condições para ter acesso a materiais que não se encontrassem 
localmente.

Estes materiais locais oferecem várias vantagens 
ambientais incluindo: menor necessidades de transporte, 
processos de produção com menor gasto de energia e menores 

emissões de CO2, são maioritariamente naturais, não-tóxicos e biodegradáveis ou renováveis, 
reduzindo resíduos, e têm baixo impacto ambiental durante as operações de manutenção.

Os materiais e técnicas ditos vernaculares - pedra, terra, madeira, palha, tectos 
abobadados, etc.- têm impactos ambientais menores sendo que a energia incorporada de um 
edifício pode ser significativamente reduzida com a sua utilização.142

Ao mesmo tempo os materiais e técnicas tradicionais correlacionam-se com as 
dificuldades e características geográficas locais, isto é, existe uma estreita relação com as 
condições do local de que são originários - litologia, clima e cobertura florestal.

Exemplo disso é a existência de arquitectura em terra (taipa ou adobe) em zonas com 
solos de boa qualidade para essa técnica (muitas vezes também com inexistência de pedra), 
coincidindo geralmente a sua existência com zonas de clima quente onde a construção em terra 
permite responder de forma adequada ao calor devido à sua forte inércia térmica.

Por outro lado existem aspectos sociais e económicos vantajosos no uso de materiais 
locais pois a sua produção local não só é economicamente mais barata, como também promove 

142  FERNANDES J., MATEUS R., BRAGANÇA L.; “The potential of vernacular materials to the 
sustainable building design”, em CORREIA Carlos, Vernacular Heritage and Earthen Architecture: 
Contributions for Sustainable, Development,Taylor & Francis Group, London, 2014,  p. 623.

Fig. 46.  
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a criação de postos de trabalho, o apoio das economias locais e fomenta formação qualificada 
sobre esses sistemas construtivos. 

Além disso são materiais saudáveis e que estimulam o bem-estar pois são de origem 
natural, com baixa toxicidade, não há compostos orgânicos voláteis, com propriedades 
capazes de regular a temperatura e qualidade do ar interior. Por outro lado ajudam a criar 
uma identidade comum em determinada região, pelo que a utilização de materiais nativos e 
apoiar o desenvolvimento local sustentável significa também preservar o património cultural e 
o conhecimento construtivo inerente às regiões. 

“The appropriate use of indigenous materials is one of the many lessons 
that historic buildings can teach the design community.”143

Durabilidade

Como referido no ponto anterior, os materiais locais 
possuem uma durabilidade inerente, adaptada ao clima de que são 
originários. Uma grande durabilidade é uma vantagem ambiental, 
pois quanto maior o período de tempo, menor é o peso dos 
impactos negativos no ambiente pois estes são “diluídos” ao longo 
do tempo.

Os edifícios históricos são o testemunho de resistência ao 
longo de centenas de anos. Utilizam materiais duráveis e com 

baixos requisitos de manutenção, como a alvenaria exterior, 
telhados de ardósia, pisos de granito, estruturas de madeira 
adequadamente protegidos contra humidade e insectos e fungos. 

Estes materiais muitas vezes têm uma energia incorporada mais baixa para além de que 
também é menor a energia necessária para manter, reparar e restaurar. Embora os materiais 
menos duráveis possam não consumir tanta energia na sua fabricação, têm uma necessidade 
de substituição frequente por um novo produto, pelo que poderá resultar num maior consumo 
de energia durante a vida útil do edifício.

Reparabilidade

Nos edifícios antigos é comum observar que existem partes 
que foram sendo substituídas e que por isso são vestígios de 
diferentes tempos pois a reparabilidade era algo intrínseco.

Havia uma cultura de renovação e não de substituição. 
Assim como era comum recorrer à costureira ou sapateiro, ao 
contrário de hoje em dia em que se compra novo, na arquitectura 

143  CARROON JEAN, Historically green. Greening Existing Buildings. John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p.9.

Fig. 47. Casa em madeira 
com 5 séculos, Stuttgart

Fig. 48.  
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também havia uma cultura de reparação e regeneração. 

As partes mais vulneráveis da construção podiam ser substituídas sem ser necessário 
demolir ou destruir os restantes componentes. Poderia ser substituída apenas uma janela, 
ou mesmo na janela, quando uma parte em madeira se danificasse, madeira nova podia ser 
adicionada. O mesmo acontecia com pesos e polias ou telhados de ardósia que podem ser 
reparados com substituição progressiva de elementos, pelo que a duração da estrutura e do 
edifício em si acaba por ser maior.

“Repair rather than replacement creates an economy that values and 
employs local craftspeople, extends the life of products, keeps construction 
waste (or materials requiring recycling) to a minimum and reduces the 
need for new products that by definition have a negative environmental 
impact—regardless of how they were manufactured or the amount of 
recycled material they contain.”144

Flexibilidade e Adaptabilidade 

Sendo que a durabilidade é importante, não é só do ponto 
de vista das propriedades físicas e mecânicas dos materiais. Para 
prolongar a vida de um edifício o mesmo deve permitir alterar 
os usos e assim assegurar que é funcional e que responde às 
necessidades dos futuros usuários.

Muitos edifícios antigos demonstram-se flexíveis pois 
com desenhos criativos albergam hoje em dias programas diferentes daqueles a que foram 
inicialmente destinados. É o caso de edifícios militares que funcionam como teatros, armazéns 
transformados em residências ou celeiros em centros de visitantes. As estruturas conventuais 
foram albergando muitas ocupações distintas à medida que se tornaram vazias, desde hospitais, 
escolas, residências ou escritórios, devido às grandes área e boa qualidade de construção.

Lições para o futuro – Conhecimento é mais

 No artigo com o nome “Sustainability Means ‘Less Is More” 145 , Joachim Huber 
apresenta preocupações relativamente ao futuro dos museus contemporâneos e utiliza o 
santuário com 800 anos da catedral de Sion, na Suíça, como um exemplo e uma forma de 
encontrar “pistas” para uma preservação a longo prazo. 

Apesar do presente trabalho não ser acerca de museus contemporâneos, considerou-se 
que os factores que, segundo Huber, contribuíram para a sobrevivência do relicário durante 
tantos séculos, podem transcender o âmbito dos museus e transitar para a construção comum. 

144  CARROON Jean, Historically green. Greening Existing Buildings, John Wiley & Sons, Inc., 
Hoboken, New Jersey, 2010, p. 9
145  Disponível em https://www.ischool.utexas.edu/kilgarlin/gaga/proceedings2008/GAGA07-huber.
pdf

Fig. 49.  
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Resumidamente as principais características apontadas por ele são:

- Boa qualidade da construção e dos materiais.
- Reduzida necessidade de manutenção devido a uma construção simples.
- O espaço e objectos por fazerem parte da cultura da comunidade despertaram um 

sentido de responsabilidade e vontade de observar, cuidar e resgatar.
- Localização conveniente e segura, de poucos riscos naturais, que apenas em tempos de 

guerra houve alguma negligência.
- Edifício low-tech e de construção maciça que sobrevive ao longo dos séculos sem 

manutenção e sem custos operacionais para climatização. 

Nesse sentido é importante tirar lições do construído para o presente e para o futuro 
e preservar estratégias de construção que durante séculos funcionaram bem. As paredes 
em alvenaria romanas chegam aos nossos dias após terem durado 2000 anos com pouca 
manutenção. “Will the sophisticated, high-tech materials used for the ‘Allianz Arena’ in 
Munich survive even 20 years with as little maintenance?”146

Comparação de Estratégias de Construção:

Passado Início do Séc. XXI Futuro (2030)

Escolha estratégica do locar de 
construção

Construção em qualquer lugar 
que seja agradável

Escolha estratégica do locar de 
construção

Materiais duráveis e maciços 
e/ou construções simples com 
métodos low-tech (baseados na 
experiência)

Materiais pouco duráveis e 
com sistemas compósitos, 
leves, sofisticados, high-tech 
(dispendioso), manutenção 
difícil

Materiais e sistemas duráveis, 
optimização de materiais 
de construção e tecnologia 
sofisticada “low-tech”

Pouca ou nenhuma manutenção, 
facilidade de manutenção

Restituição ou intensa 
manutenção (dispendioso)

Menor manutenção possível, 
fácil de manter.

Sem parâmetros climáticos, 
flutuações de acordo com as 
estações. Utilização de sistemas 
passivos

Parâmetros exigentes, mesmo 
clima todo o ano. Utilização 
com dependência de sistemas 
activos.

Experiência, padrões 
inteligentes, flutuações de 
acordo com as estações. 
Utilização de sistemas passivos 
sofisticados.

Nenhum ou baixo consumo 
de energia, reduzidas despesas 
operacionais.

Desperdício de energia, altos 
custos operacionais

Consumo mínimo possível de 
energia, reduzidas despesas 
operacionais.

146  HUBER Joachim; Sustainability Means ‘Less Is More’, The University of Texas at Austin, 
Setembro 2008, p. 3. Disponível em http://www.ischool.utexas.edu/kilgarlin/gaga/proceedings.html , 
consultado em 07.10.14

Tabela 5 -  Comparação de Estratégias de Construção 
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Pensar que só existe um modelo de arquitectura sustentável é limitador. A integração 
entre a tradição e a modernidade, através da combinação de tecnologia e materiais tradicionais 
pode promover a exploração de novos conceitos. Mais importante do que a eficiência energética 
será uma boa arquitectura, transmitida no tempo pela gerações e que pelo seu significado 
cultural despertará uma vontade de a cuidar e transmitir. O stock de edifícios com valores 
patrimoniais faz cada vez mais parte do novo paradigma do conceito de sustentabilidade.

“Património é algo que se usa e que se guarda para transmitir. Na 
reutilização patrimonial estão sempre presentes, pelo menos, estas duas 
dimensões: a de uma reutilização pragmática do existente – hoje ainda mais 
aconselhada, à luz do novo paradigma ecológico; e a de uma reutilização 
cultural, que obriga a uma atenção muito particular na conservação dos 
valores históricos e artísticos.”147

147    AGUIAR, José; Memória, Cidade e Projecto. Questões e paradoxos na conservação do património 
arquitectónico e urbano, Congresso da ordem dos arquitectos, Évora, 2000, p. 4.

Fig. 50. Allianz Arena de 2005Fig. 51. Diagrama de Behling

Fig. 52. Coliseu de Roma de 79 d.C
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3.5. MAIS Valor. O património construído 

“A doutrina da conservação sempre foi, na sua essência, ecológica. O 
património edificado é por natureza não renovável e não reproduzível. 
Cada objecto patrimonial pertence a um determinado ambiente geográfico, 
a uma cultura e sociedade específicas. As modificações nele introduzidas 
ao longo do tempo sedimentam novos testemunhos e novos valores, 
incorporando os conhecimentos, os hábitos e a experiência de vida dos 
seus criadores, ou dos seus utilizadores. Se um objecto destes é danificado, 
ou destruído, perde-se um recurso insubstituível”148

A reabilitação dos edifícios e centros históricos, como demonstrado, tem um papel 
fundamental na preservação do ambiente. Para além disso é uma estratégia que integra também 
as dimensões económicas, sociais e culturais que são a base do desenvolvimento sustentável. 
Existe um valor pedagógico no património e a partir dele existe uma “oportunidade em integrar 
o conhecimento do passado e do presente num legado continuamente revivido por futuras 
gerações.”149 

“The challenge of integrating heritage and ensuring that it has a role in the 
context of sustainable development is to demonstrate that heritage plays a 
part in social cohesion, well-being, creativity and economic appeal, and is 
a factor in promoting understanding between communities.”150

 O património construído é valorizado enquanto representante da realidade de uma 
sociedade e da humanidade pois torna-se numa herança deixada de uma geração para a outra. 
No decorrer do tempo surgem novas vontades, formas, materiais, estilos de vida que podem 
entrar em confronto com o que foi construído no passado.

 “Architecture is the will of an epoch translated into space: living, changing, 
new.  Not yesterday, not tomorrow, only today can be given form. Only this 
kind of building will be creative. Create form out of the nature of our tasks 
with the methods of our time. This is our task.”151

148  AGUIAR, José; Cor e cidade histórica: estudos cromáticos e conservação do património. 1ªed. 
Porto: FAUP publicações, 2002, p. 99.
149  BRITO Nelson, GAMEIRO DA SILVA Manuel, BRITES Gonçalo, CASTELA Rute, FONSECA 
Paula; Learning from Traditional Knowledge Towards Engaged Inhabiting, 18th ICOMOS GA Scientific 
Symposium in Florence, p. 5.
150  The Paris Declaration On heritage as a driver of development Adopted at Paris, UNESCO 
headquarters, on Thursday 1st December 2011, disponível em http://www.icomos.org/Paris2011/
GA2011_Declaration_de_Paris_EN_20120109.pdf 
151  VAN DER ROHE Ludwig Mies, citado em: ACHILLES Rolf, HARRINGTON Kevin; Mies 
van der Rohe, architect as educator: 6 June through 12 July 1986: catalogue for the exhibition, Chicago 
– Ill: University of Chicago Press, 1986, p. 40. Disponível em https://goo.gl/c5BDZb, consultado em 
23.01.15



Intervenção Mínima: Quando menos é suficiente                                                                  

74

O tema do património edificado suscita dúvidas relativas ao valor que lhe é conferido, 
nomeadamente quais as construções que devem ser conservadas, quais os parâmetros para 
determinar o mérito do edifício e, caso o tenha, como deve ser então preservado. O que fazer 
com o que existe? Como categorizar o que tem resistido ao passar do tempo? 

A classificação do património edificado é uma questão complexa e cujos parâmetros 
têm mudado ao longo dos séculos. No caso de esse património edificado ter uma compreensão 
histórica, está associada uma maior notoriedade daí ser considerado mais apropriado a ser 
protegido. 

Segundo Francoise Choay, Património histórico indica “um fundo destinado ao 
usufruto de uma comunidade alargada a dimensões planetárias e constituído pela acumulação 
contínua de uma diversidade de objectos que congregam a sua pertença comum ao passado: 
obras-primas das belas artes e das artes aplicadas, trabalhos e produtos de todos os saberes e 
conhecimentos humanos”152

No campo da arquitectura, o património histórico foi, até meados do séc. XX, sinónimo 
de Monumento, que deriva do latim monere – o que interpela a memória; é “qualquer artefacto 
edificado por uma comunidade para se recordarem, ou fazer recordar a outras gerações 
pessoas, acontecimentos, sacrifícios, ritos ou crenças”153

Assim sendo está inerente a função de memória, que tem um sentido afectivo, e função 
de ressuscitar o passado e invocar uma memória colectiva que afirme a identidade de um grupo 
e não apenas contemplativo ou analítico

Contudo a definição de monumento e a sua função foram evoluindo, para além da 
invocar memória, também era considerado agente de embelezamento do espaço público, tendo 
sido entendido como edifício que denota “o poder, a grandeza, a beleza”. Portanto, além do 
valor de memória seguiram-lhe o valor estético, o valor histórico e seguidamente a função 
museológica, esta de acordo com a relevância e interesse público de um edifício como objecto 
de saber, integrado na História, ou como obra-prima na Arte. 

Ao ser destacada uma arquitectura digna de valor patrimonial, fosse pela sua natureza 
arqueológica, histórica ou artística, o resto do edificado foi diferenciado e considerado como 
arquitectura menor154, vernacular155 ou industrial156, incluindo nessa categorias edificado rural 
ou urbano, erudito ou popular, público ou privado, sumptuário ou utilitário. 

152  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 11.
153  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 17.
154  “Arquitectura menor: Expressão oriunda de Itália que designa as construções privadas não 
monumentais muitas vezes erguidas sem o concurso de arquitectos” em CHOAY, Françoise, Alegoria 
do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 12.
155  “Expressão oriunda de Inglaterra usada para distinguir os edifícios característicos dos diversos 
territórios” ibidem.
156   “Reconhecida pelos ingleses referindo-se a fábricas estações e altos-fornos.” Em ibidem.



                                                                                                                                    Capítulo 3

75

No século XIX o reconhecimento dos então considerados monumentos como peças 
excepcionais “de museu” levou à destruição das envolventes das edificações consideradas 
merecedoras de preservação. Por um lado porque na época, e principalmente na França, o 
progresso e futuro eram prioritários relativamente ao passado, por outro lado, o tecido ao qual 
os monumentos pertenciam eram considerados um obstáculo para a sua própria contemplação. 
Exemplo disso são intervenções Haussmannianas, nomeadamente o alargamento da praça em 
frente à Catedral de Notre Dame em Paris.

 Dissidente dessa visão, John Ruskin, crítico e teórico inglês, defendia o valor do passado 
e da sua memória “a arquitectura é o único meio que dispomos para conservar vivo um laço com 
um passado ao qual devemos a nossa identidade e que é constitutivo do nosso ser”157. Assim, 
mais importante do que o saber dado pela História ou o prazer dado pela Arte, interessava a 
essência da arquitectura158, em risco e perdida com a padronização da era industrial.

Essa essência e papel de memória tanto estão presentes no edifício mais glorioso e 
singular como no lar mais humilde, pela capacidade de nos colocar em diálogo com gerações 
desaparecidas e reviver o carácter do impreciso e do valor do trabalho manual, perdido na era 
da produção em massa. 

Assim sendo, a arquitectura doméstica graças a Ruskin, passa a estar contida e fazer 
parte do conceito de monumento histórico. Esta expansão do conceito valoriza a continuidade 
dos tecidos formados pelas habitações humildes, outrora arquitectura menor, em detrimento 
dos edifícios antigos isolados e, por consequência, tanto os “conjuntos urbanos” como os 
edifícios individuais, são considerados por ele igualmente dignos de serem preservados.

Paralelamente, a cidade histórica constituía-se como um novo campo de acção que 
envolveu vários protagonistas de diferentes tipos de pensamento, incluindo Ruskin, Haussman 
ou Sitte. Este último, arquitecto e historiador, encarava as cidades antigas como fonte de 
lições e por isso um objecto de estudo, concedendo-lhes um papel pedagógico. Camillo Sitte, 
criador da morfologia urbana159, analisou as configurações espaciais dos tecidos antigos para 
encontrar sistemas que pudessem ser aplicados no urbanismo.

Da cidade antiga vista como um objecto raro e com função museológica, veio o pós-
guerra no século XX, que marcou uma etapa de grande necessidade de reconstrução e produção 
de habitação devido à destruição de muitas cidades. As áreas urbanas semidestruídas foram 
demolidas e foi privilegiada a rápida urbanização.160

157  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 147.
158  Segundo Ruskin a essência da arquitectura residia na qualidade do trabalho e do investimento 
moral que os homens de bem, desaparecidos e anónimos, realizaram para honrar o seu Deus, compor os 
seus lares e manifestar as suas diferenças.
159  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 197.
160  AGUIAR José; PINHO Ana; PAIVA José; Guia Técnico de Reabilitação Habitacional. Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil. 1ªed. Lisboa: I.N.H, 2006.
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Na procura da modernidade, os princípios teóricos de referência eram os presentes 
na Carta de Atenas do Urbanismo e segundo a ideologia de tábua-rasa do grupo CIAM, 
que negava a história. Essa carta defendia a separação das cidades por funções, uma visão 
higienista e a destruição de construções consideradas “antiquadas” da cidade antiga em torno 
dos monumentos. Esse modo de actuar esteve vigente até ao início dos anos 60 com a criação 
da lei dos sectores salvaguardados.

. O espaço da cidade histórica foi elevado à categoria de património quatro séculos após 
a invenção de monumento histórico 161. Gustavo Giovannonni foi o primeiro a designar os 
conjuntos urbanos como património urbano histórico incluindo não só a arquitectura menor, 
mas também a arquitectura doméstica como parte integrante do novo conceito de monumento. 

Para Giovannonni a cidade histórica era em si um monumento pela topografia, paisagem, 
vias e conjunto de edifícios de diferentes escalas. Assim sendo uma cidade tem mais valor não 
apenas através de objectos isolados e autónomos, mas devido à visão do urbanismo à escala 
territorial que concede importância ao contexto edificado e à articulação de escalas.

Na segunda metade do século XX, houve um aumento do número de edifícios 
classificados devido à democratização do saber, dos valores culturais e artísticos e à difusão 
de uma sociedade orientada para o lazer. O turismo de massas fez com que aumentasse o 
público dos monumentos históricos o que levou à sua valorização económica e a atracção 
transformou-se em rentabilidade.

Mais recentemente, em vez da experiência estética, o fim do monumento é a provocação 
de assombro pela mestria técnica ou pelo colossal, é chamar a atenção. Numa altura em que é 
dada prioridade a que o edifício tenha uma imagem excepcional e ao seu consumo imediato e 
instantâneo, o monumento trocou “o seu antigo estatuto de signo pelo de sinal”162.

O ser humano está a passar por uma fase de “desestabilização de identidade” que 
Françoise Choay descreve no livro “Alegoria do Património” como consequência da era 
electrónica e da globalização. Essa crise de identidade deve-se à mediação das relações entre 
homens e também do homem com o mundo através de ecrãs e próteses que substituíram os 
utensílios. 

O desenvolvimento dos transportes e telecomunicações negam a distância e dão ao 
homem a capacidade de ser omnipresente, mas ao mesmo tempo, reduz a experiência corporal 
e nega o enraizamento e a pertença a um local. Devido ao estilo de vida de hoje em dia pode-se 
viajar entre hemisférios e consumir alimentos e produtos de diferentes origens (fenómeno da 
globalização). Por sua vez os edifícios são altamente climatizados pelo que não se vivem as 
estações nem existe tempo orgânico.

161  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 191.
162  CHOAY, Françoise; Idem, p. 19.
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Nesta crise da humanidade, o património histórico passa a ser um “espelho” onde se 
autocontempla uma identidade ameaçada e por isso, pela democratização da cultura e do 
turismo, o consumo dos bens patrimoniais tem tido tanta procura, ameaçando até a conservação 
desse mesmo espelho.

“Com efeito, esta necessidade imperiosa de uma imagem de si forte 
e consistente pode ser interpretada como um refúgio das sociedades 
contemporâneas face a transformações de que não dominam nem a 
profundidade, nem a aceleração e que parecem pôr em causa a sua 
própria identidade. A adição de cada novo fragmento de um passado 
distante, ou próximo e dificilmente moderado, concede a esta figura 
narcísica mais solidez, precisão e autoridade. Num certo sentido, torna-a 
mais tranquilizadora e mais capaz de conjurar a angústia e as incertezas 
presentes.”163

Conservar o património permite restabelecer a conexão de homens entre homens e 
dos homens com o mundo, para além do potencial em termos de sustentabilidade que isso 
representa. A Declaração de Amsterdão de 1975 sobre Património Arquitectónico Europeu é o 
primeiro documento que referencia a importância do Património na preservação do ambiente:

“historical continuity must be preserved in the environment if we are to 
maintain or create surroundings which enable individuals to find their 
identity and feel secure despite abrupt social changes. A new type of town-
planning is seeking to recover the enclosed spaces, the human dimensions, 
the inter-penetration of functions and the social and cultural diversity that 
characterized the urban fabric of old towns. But it is also being realized 
that the conservation of ancient buildings helps to economise resources 
and combat waste, one of the major preoccupations of present-day society. 
It has been proved that historic buildings can be given new functions which 
correspond to the needs of contemporary life (...) Lastly, the rehabilitation 
of existing housing helps to check encroachments on agricultural land 
and to obviate, or appreciably diminish, movements of population - a very 
important advantage of conservation policy.”164

163  CHOAY Françoise; Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 253.
164  The Declaration of Amsterdam, Congress on the European Architectural Heritage, Amsterdam, 
1975, disponivel em  http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/
charters-and-standards/169-the-declaration-of-amsterdam 
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Após a evolução do conceito de património, a sua compreensão cultural, consequente 
da era Globalização, é aquilo que desperta uma maior vontade de cuidar e preservar o legado 
das gerações passadas. Hoje em dia, com um maior entendimento sobre práticas sustentáveis, 
ganha um novo valor, o ecológico, devido à sua importância na redução de desperdício e na 
poupança de recursos. O princípio de intervenção mínima surge assim como um modo de 
conservação máxima do património edificado, e de recursos e, por isso, do valor ecológico.

WHAT – The object of cult / From Antiquity to cultural heritage 

81 

3.2.2 FROM ANTIQUITY TO CULTURAL HERITAGE 

From Antiquity to cultural heritage encloses many centuries of narration involving 
the different generations of societies. Each society had a particular perception on the built 
environment, which had influence on how they would value and interact with existing values. 
Without pretension to reveal absolute truths, this Chapter aims to lead the researcher through 
an evolution, which was inherent on the relevant literature. 

When the researcher relates a particular taxonomy to the respective period of time, 
e.g. ancient buildings to the Middle Ages, that does not mean that such taxonomy has not 
been used earlier or later on. It means that, such taxonomy was the one considered that 
could better illustrate how buildings were perceived in that period and by that particular 
society. Especially later, in the globalization era, much taxonomy was identified again; 
nevertheless, considered as part of a broader taxonomy, cultural heritage. 

This Chapter travels in time, from describing the ancient building as perceived in the 
Middle Ages (VI-XV century) till the Renaissance (XV-XVIII century), when buildings are first 
acknowledged as objects of cult and became perceived as antiquity. Then, the historic 
monument rises together with the Historicism (XVIII-XIX century) and evolutes till 
monument, during the rational Enlightenment (XIX-XX); an apparent shorter taxonomy that, 
in fact, embodies a broader range of cultural values than just the historic ones. 

 
period description taxonomy 

VI-XV the Middle Ages ancient building 
XV-XVIII  the Renaissance antiquity 
XVIII-XIX the Historicism historic monument 
XIX-XX the National Enlightenment monument 
XX (BEFORE WW1) the Minor Architecture historic city 
XX (INTERBELLUM) the Building and Environment urban heritage 
XX (AFTER WW2)-XXI the Globalization era cultural heritage 

Table 11 – The taxonomies from Antiquity to Cultural Heritage 

Entering in the XX century, there were distinguished three different taxonomies for the 
three distinct periods: the period before the First World War (WW1), the interbellum (period 
in-between World Wars), and the period after the Second World War (WW2) and till beginning 
of the XXI century. These three taxonomies have as common characteristic their urban scale; 
while previous taxonomies were mostly referring to a building as an individual organism. 

At the scale of the urban quarters and historic city centres, the first taxonomy historic 
city, embraced minor architecture at the significance level of the previous monuments. 
Second taxonomy is the urban heritage and embraced the developments related to the 
evolution of awareness regarding the importance of valuing the building and its environment 
together, even if considered by many as valueless. Third taxonomy is the current taxonomy, 
cultural heritage, and aims to embrace among tangible and intangible heritage, all buildings, 
groups of buildings and sites, considered by society as culturally significant. 

Tabela 6 - Evolução do conceito de pratimónio
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Figura 1.2.3 >> Proporção de edifícios concluídos

por tipo de obra, 2008 2013
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Fonte: INE, Estatísticas das Obras Concluídas

Nota: Informação de 2012 e 2013 com base nas Estimativas de Obras Concluídas.

As características dos edifícios concluídos não
revelaram alterações muito significativas no
período de 2008 a 2013. De assinalar porém uma
diminuição do número médio de pisos e fogos
por edifício, e um aumento da área média

Pisos por 
Edifício

Área 
Habitação 
por Piso

Fogos por 
Edifício

Área 
Habitável 
por Fogo

Divisões por 
Fogo

Área 
Habitável 

das 
Divisões

N.º m2 N.º m2 N.º m2

2008 2,1 149,7 1,7 94,5 4,8 19,7

2009 2,1 150,4 1,6 97,1 4,9 19,7

2010 2,0 141,8 1,4 101,4 4,9 20,9

2011 2,0 131,1 1,3 106,8 4,9 21,7

2012 2,0 133,9 1,3 102,1 4,8 21,2

2013 1,8 131,8 1,1 104,9 4,9 21,5

Ano

Figura 1.2.4 >> Características dos Edifícios Concluídos, 2008 2013

Fonte: INE, Estatísticas das Obras Concluídas

Nota: Informação de 2012 e 2013 com base nas Estimativas de Obras Concluídas.

habitável por fogo. Para estes indicadores
contribuiu a predominância dos edifícios
concluídos com apenas um alojamento.
 FIGURA 1.2.4

O destino habitação foi o principal destino das
obras concluídas em todo o período de 2008 a
2013, com valores que superaram sempre 70%.

No entanto este valor decresceu de 79,8% em
2008 para 71,4% no ano de 2013.
 FIGURA 1.2.8
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ACENTUADO DECRÉSCIMO DE OBRAS EM GERAL E DAS OBRAS

DE REABILITAÇÃO EM PARTICULAR

 A evolução das obras de reabilitação entre 2008
e 2013 registou sucessivos decréscimos, com
exceção do ano 2012, em que se verificou um
acréscimo de aproximadamente 6%. Em 2013

assistiu-se novamente a uma diminuição de
3,4%, conduzindo a um total de 6 715 edifícios
concluídos resultantes de obras de reabilitação.

1.4 – OBRAS DE REABILITAÇÃO

PESO CRESCENTE DAS OBRAS DE REABILITAÇÃO NO TOTAL DE

OBRAS CONCLUÍDAS

As obras de reabilitação (conjunto de obras de
alteração, ampliação e reconstrução)
representavam, em 2013, 29,1% do total de
edifícios concluídos (19,3% do total de fogos
concluídos).

Apesar da diminuição do número total de obras
de reabilitação entre 2008 e 2013 (-1 595

edifícios concluídos), verificou-se um
crescimento sucessivo do peso relativo deste
tipo de obras, de 20,4% em 2008 para 29,1% em
2013 (cerca de +9 p.p.).

Cerca de 65% do total de obras de reabilitação
em 2013 destinavam-se a habitação familiar (em
2008 esta percentagem era 70,8%).

Figura 1.4.1 >> Peso das obras de reabilitação no total de obras

concluídas e do destino da habitação familiar

no total de obras de reabilitação (2008 2013)

20,4%

79,6%
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2008

29,1
%

70,9%

2013

64,9%

2013
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Obras de reabilitação

70,8%

Habitação familiar

2008

Obras de reabilitação

Fonte: INE, Estatísticas das Obras Concluídas

Nota: Informação de 2013 com base nas Estimativas de Obras Concluídas.

>>      Para mais informação consulte:

Edifícios concluídos (N.º) por Localização geográfica, Tipo de obra e Destino da obra
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What’s your main occupation?
I’m an IT professional, currently working for the energy 
industry
How did (Re)Habitar Portugal happened?
At first, when I was searching for a place to live, 
housing was just a necessity like for anyone else. After 
that, when I was taking my degree in GIS, it became a 
subject of study. At this point I realized that in Portugal 
it’s very difficult to access official data, in particular, 
data held by public institutions. This was when the 
initiative (re)habitar portugal came about. We make use 
of OpenStreetMap (1), and  other available tools, for 
creating and editing geo data about vacant buildings 
which hopefully can be freely used by others.
From the many ways available to put into practice 
what you like doing, you’ve chosen a very politic 
one. Can you tell the reasons behind this?
It’s only political because it’s rooted in the public’s 
interest to access information.
How does the group work and act?
Well, the group acts like any other group of OSM 
contributors, on a voluntary basis. We are anonymous 
citizens that either share some kind of concern, 
professional or non professional, for matters of territory, 
or that enjoying building great detailed maps of the 
space that surrounds us.
How can people contribute?
At this stage all contributions are made through OSM, 
but in the near future we will be launching a web and 
mobile application, tailored to fit our needs, that will 
leverage the use of OSM and the tools available for 
creating vacant building data. Anyway, to contribute 
just start by identifying and locating the vacant 
buildings (they show obvious signs of degradation and 
abandonment) on your street, then head to the map of 
your neighbourhood or city and become an unstoppable 

mapper. If the building does not exist yet, create the 
building first and tag the building as vacant, if the 
building already exists just tag it as vacant. The result is 
stored internally but OSM does not visually distinguish 
vacant from normal buildings. Our web app will do 
this on the fly, allowing the user to see the results 
immediately.
What will be the next step for (Re)Habitar 
Portugal?
In October will be launching the web version of the 
app and until then, we will be promoting the initiative 
in schools and municipalities in order to expand our 
community of sensors and to draw attention to the 
housing problem in Portugal.

(1) http://www.openstreetmap.org/

GONÇALO LOURENÇO is the founder of (Re)Habitar 
Portugal. Following the spirit of Vamos Mapear 
Portugal, the main purpose of this initiative is to share 
geographic content about the state of degradation and 
abandonment of housing in Portugal, in a global map of 
free online access. The slogan is simple: “Make up your 
own street”.
The idea came from the shocking numbers: In 2011 one 
third of the Portuguese housing was vacant, in 2001 only 
34.1% of the vacant house directly served the market.
“In Portugal there are like 30 000 families living in slums 
and more than half million families living in overcrowded 
homes. Does this make any sense?” Gonçalo believes 
that if there was an illustrative map of this reality, things 
could change. With OSM anyone can contribute for the 
mapping of vacant properties in Portugal. Learn how at:
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Some signs of regeneration on the 
outdated housing structure

Concerned about the drastic numbers revealed in 
the last Census (2011), some public authorities 
and municipalities have started to realize they 
needed to change their housing policies with 
strategies that would focused on answering 
the new problems of a society submerged in an 
economic crisis and with problems of vacancy in 
housing and urban centres.
In fact by 2013, 10,9 % of the Portuguese were 
facing a severe material deprivation, 2,3% more 
than the previous year. Overall in 2009, the 
average annual income of portuguese families 
was 23,811€ and later in 2011, it was calculated 
that 29,2% from the total income was spent with 
expenses related to housing. Significantly higher 
than in the last decade when it was analysed 
to be 19,8% by the year 2000. (Graphic 14: 
Average annual household spend on COICOP, 
2010-2011) For instance housing owners that 
used credit had an average of 395 euros montly 
outgoings with banks, while portuguese tenants 
would spent on average 235 euros on rents, 
showing a significant reduction of fixed expenses 
for a family.
In that sense linking the large amount of empty 
homes spread in the portuguese territory with 
more dynamic renting markets and housing 
rehabilitation seems the kind of  the strategy 
the government is putting into practice through 

several programs and policies which are made 
possible with the creation of partnerships 
between public and private institutions.
  For instance, Mercado Social de Arrendamento 
(Affordable Rent Market) is one measure of the 
state’s Social Emergency Program and started 
in 2012. During the last years of the crisis, 
banks saw themselves owning a great deal of 
housing property due to all the repossessions of 
mortgaged buildings . As a response to this the 
government invited financial institutions to create 
a “bank” of buildings available for a special 
renting market where homes would cost 20% to 
30% less than market prices. The municipalities 
have used this to channel the homes to lower 
middle class families who are stuck in a sort 
of wage limbo, earn too much to be allowed a 
social house but can’t quite afford to rent through 
the private renting market. Soon after it started 
other public institutions related to rehabilitation 
and social security joined the program offering 
more buildings to the recently created bank of 
properties to rent.
A successful policy that encourages young 
people to take hold of their lives and be more 
independent is a government’s program which 
has been rolled out by municipalities called 
Porta 65 - Jovem. Students, working-students, or 
young professionals at the start of their career, 
and are up to 30 years old, can profit from a 
public subsidy which translates into a percentage 
of the value of their house rent.  
In terms of public investment, the government 
managed to get a loan of 50 million euros from 
the European Investment Bank destined to 
fund 50% of housing rehabilitation projects, or 
related, that won’t be put up for sale, but instead 
rented through social programs. Reabilitar para 
Arrendar ( Rehabilitate to Rent) candidates can 
be the municipalities, municipal companies or 
urban regeneration institutions. In the first round 
of applications 25 municipalities presented a 
total of 78 interventions which will turn into 

hundreds of affordable homes to rent.
Another way the government found to encourage 
the private sector to invest in rehabilitation 
was to facilitate these projects by giving them 
tax benefits and by simplifying regulations and 
construction permits. A new “by-law” dispenses 
from compliance, for a period of seven years, 
some of the urban rehabilitation’s regulation for 
buildings which are more than 30 years old and 
that are mainly used for housing purposes. This 
easement of regulations applies mainly to the 
requirement to maintain minimum areas, ceiling 
heights and the installations of lifts, but still the 
government states that this measure can reduce 
construction costs from 20 to 40%, making 
the process more attractive for investors and 
promoting an urban policy capable of answering 
the necessities and resources of today’s citizens.   
Further to this, and on a domestic level, for the 
first time ever, this year, tenants will be allowed 
to discount 15% (up to a maximum of 500 euros) 
of their annual rent payments against their  
annual tax returns from 2013. 
At the same time there are also liberal 
professionals who felt the need to act and have 
organized themselves around a common goal: to 
identify these vacant spaces and create ways to 
occupy them. (Re)habitar Portugal (re-inhabit), 
Agulha num Palheiro (Needle in a Haystack) and 
Rés-do-Chão (Ground Floor) are examples of 
proactive professihat refused to accommodate
with the situation. 

By 2013, 10,9 % of 
portuguese were facing 
a severe material 
deprivation, 2,3% more 
than the previous year

The rehabilitation of 
residential buildings in 2011 
represented the segment 
with least significance 
at the national level 40%

PORTUGAL

HTTP://WIKI.OSGEO.ORG/WIKI/ 
(RE)HABITAR_PORTUGAL

Fig. 53. Distribuição da produtividade no sector da construção 
na UE

Fig. 54. Proporção de edifícios concluídos por tipo de obra

Fig. 55. Peso das obras de reabilitação no total de obras
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What’s your main occupation?
I’m an IT professional, currently working for the energy 
industry
How did (Re)Habitar Portugal happened?
At first, when I was searching for a place to live, 
housing was just a necessity like for anyone else. After 
that, when I was taking my degree in GIS, it became a 
subject of study. At this point I realized that in Portugal 
it’s very difficult to access official data, in particular, 
data held by public institutions. This was when the 
initiative (re)habitar portugal came about. We make use 
of OpenStreetMap (1), and  other available tools, for 
creating and editing geo data about vacant buildings 
which hopefully can be freely used by others.
From the many ways available to put into practice 
what you like doing, you’ve chosen a very politic 
one. Can you tell the reasons behind this?
It’s only political because it’s rooted in the public’s 
interest to access information.
How does the group work and act?
Well, the group acts like any other group of OSM 
contributors, on a voluntary basis. We are anonymous 
citizens that either share some kind of concern, 
professional or non professional, for matters of territory, 
or that enjoying building great detailed maps of the 
space that surrounds us.
How can people contribute?
At this stage all contributions are made through OSM, 
but in the near future we will be launching a web and 
mobile application, tailored to fit our needs, that will 
leverage the use of OSM and the tools available for 
creating vacant building data. Anyway, to contribute 
just start by identifying and locating the vacant 
buildings (they show obvious signs of degradation and 
abandonment) on your street, then head to the map of 
your neighbourhood or city and become an unstoppable 

mapper. If the building does not exist yet, create the 
building first and tag the building as vacant, if the 
building already exists just tag it as vacant. The result is 
stored internally but OSM does not visually distinguish 
vacant from normal buildings. Our web app will do 
this on the fly, allowing the user to see the results 
immediately.
What will be the next step for (Re)Habitar 
Portugal?
In October will be launching the web version of the 
app and until then, we will be promoting the initiative 
in schools and municipalities in order to expand our 
community of sensors and to draw attention to the 
housing problem in Portugal.

(1) http://www.openstreetmap.org/

GONÇALO LOURENÇO is the founder of (Re)Habitar 
Portugal. Following the spirit of Vamos Mapear 
Portugal, the main purpose of this initiative is to share 
geographic content about the state of degradation and 
abandonment of housing in Portugal, in a global map of 
free online access. The slogan is simple: “Make up your 
own street”.
The idea came from the shocking numbers: In 2011 one 
third of the Portuguese housing was vacant, in 2001 only 
34.1% of the vacant house directly served the market.
“In Portugal there are like 30 000 families living in slums 
and more than half million families living in overcrowded 
homes. Does this make any sense?” Gonçalo believes 
that if there was an illustrative map of this reality, things 
could change. With OSM anyone can contribute for the 
mapping of vacant properties in Portugal. Learn how at:
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Some signs of regeneration on the 
outdated housing structure

Concerned about the drastic numbers revealed in 
the last Census (2011), some public authorities 
and municipalities have started to realize they 
needed to change their housing policies with 
strategies that would focused on answering 
the new problems of a society submerged in an 
economic crisis and with problems of vacancy in 
housing and urban centres.
In fact by 2013, 10,9 % of the Portuguese were 
facing a severe material deprivation, 2,3% more 
than the previous year. Overall in 2009, the 
average annual income of portuguese families 
was 23,811€ and later in 2011, it was calculated 
that 29,2% from the total income was spent with 
expenses related to housing. Significantly higher 
than in the last decade when it was analysed 
to be 19,8% by the year 2000. (Graphic 14: 
Average annual household spend on COICOP, 
2010-2011) For instance housing owners that 
used credit had an average of 395 euros montly 
outgoings with banks, while portuguese tenants 
would spent on average 235 euros on rents, 
showing a significant reduction of fixed expenses 
for a family.
In that sense linking the large amount of empty 
homes spread in the portuguese territory with 
more dynamic renting markets and housing 
rehabilitation seems the kind of  the strategy 
the government is putting into practice through 

several programs and policies which are made 
possible with the creation of partnerships 
between public and private institutions.
  For instance, Mercado Social de Arrendamento 
(Affordable Rent Market) is one measure of the 
state’s Social Emergency Program and started 
in 2012. During the last years of the crisis, 
banks saw themselves owning a great deal of 
housing property due to all the repossessions of 
mortgaged buildings . As a response to this the 
government invited financial institutions to create 
a “bank” of buildings available for a special 
renting market where homes would cost 20% to 
30% less than market prices. The municipalities 
have used this to channel the homes to lower 
middle class families who are stuck in a sort 
of wage limbo, earn too much to be allowed a 
social house but can’t quite afford to rent through 
the private renting market. Soon after it started 
other public institutions related to rehabilitation 
and social security joined the program offering 
more buildings to the recently created bank of 
properties to rent.
A successful policy that encourages young 
people to take hold of their lives and be more 
independent is a government’s program which 
has been rolled out by municipalities called 
Porta 65 - Jovem. Students, working-students, or 
young professionals at the start of their career, 
and are up to 30 years old, can profit from a 
public subsidy which translates into a percentage 
of the value of their house rent.  
In terms of public investment, the government 
managed to get a loan of 50 million euros from 
the European Investment Bank destined to 
fund 50% of housing rehabilitation projects, or 
related, that won’t be put up for sale, but instead 
rented through social programs. Reabilitar para 
Arrendar ( Rehabilitate to Rent) candidates can 
be the municipalities, municipal companies or 
urban regeneration institutions. In the first round 
of applications 25 municipalities presented a 
total of 78 interventions which will turn into 

hundreds of affordable homes to rent.
Another way the government found to encourage 
the private sector to invest in rehabilitation 
was to facilitate these projects by giving them 
tax benefits and by simplifying regulations and 
construction permits. A new “by-law” dispenses 
from compliance, for a period of seven years, 
some of the urban rehabilitation’s regulation for 
buildings which are more than 30 years old and 
that are mainly used for housing purposes. This 
easement of regulations applies mainly to the 
requirement to maintain minimum areas, ceiling 
heights and the installations of lifts, but still the 
government states that this measure can reduce 
construction costs from 20 to 40%, making 
the process more attractive for investors and 
promoting an urban policy capable of answering 
the necessities and resources of today’s citizens.   
Further to this, and on a domestic level, for the 
first time ever, this year, tenants will be allowed 
to discount 15% (up to a maximum of 500 euros) 
of their annual rent payments against their  
annual tax returns from 2013. 
At the same time there are also liberal 
professionals who felt the need to act and have 
organized themselves around a common goal: to 
identify these vacant spaces and create ways to 
occupy them. (Re)habitar Portugal (re-inhabit), 
Agulha num Palheiro (Needle in a Haystack) and 
Rés-do-Chão (Ground Floor) are examples of 
proactive professihat refused to accommodate
with the situation. 

By 2013, 10,9 % of 
portuguese were facing 
a severe material 
deprivation, 2,3% more 
than the previous year

The rehabilitation of 
residential buildings in 2011 
represented the segment 
with least significance 
at the national level 40%
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What’s your main occupation?
I’m an IT professional, currently working for the energy 
industry
How did (Re)Habitar Portugal happened?
At first, when I was searching for a place to live, 
housing was just a necessity like for anyone else. After 
that, when I was taking my degree in GIS, it became a 
subject of study. At this point I realized that in Portugal 
it’s very difficult to access official data, in particular, 
data held by public institutions. This was when the 
initiative (re)habitar portugal came about. We make use 
of OpenStreetMap (1), and  other available tools, for 
creating and editing geo data about vacant buildings 
which hopefully can be freely used by others.
From the many ways available to put into practice 
what you like doing, you’ve chosen a very politic 
one. Can you tell the reasons behind this?
It’s only political because it’s rooted in the public’s 
interest to access information.
How does the group work and act?
Well, the group acts like any other group of OSM 
contributors, on a voluntary basis. We are anonymous 
citizens that either share some kind of concern, 
professional or non professional, for matters of territory, 
or that enjoying building great detailed maps of the 
space that surrounds us.
How can people contribute?
At this stage all contributions are made through OSM, 
but in the near future we will be launching a web and 
mobile application, tailored to fit our needs, that will 
leverage the use of OSM and the tools available for 
creating vacant building data. Anyway, to contribute 
just start by identifying and locating the vacant 
buildings (they show obvious signs of degradation and 
abandonment) on your street, then head to the map of 
your neighbourhood or city and become an unstoppable 

mapper. If the building does not exist yet, create the 
building first and tag the building as vacant, if the 
building already exists just tag it as vacant. The result is 
stored internally but OSM does not visually distinguish 
vacant from normal buildings. Our web app will do 
this on the fly, allowing the user to see the results 
immediately.
What will be the next step for (Re)Habitar 
Portugal?
In October will be launching the web version of the 
app and until then, we will be promoting the initiative 
in schools and municipalities in order to expand our 
community of sensors and to draw attention to the 
housing problem in Portugal.

(1) http://www.openstreetmap.org/
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could change. With OSM anyone can contribute for the 
mapping of vacant properties in Portugal. Learn how at:

GUARDA LEIRIA

PORTALEGRE SANTARÉM

26% 34%

(RE)HABITAR PORTUGAL INTERVIEW: GONÇALO LOURENÇO

VILA REAL VISEU     

VIANA DO CASTELO 

Housing, expenses with water, electricity, 
gas and other types of fuel

Transportation

Food products and non-alcoholic beverages

Hotels, restaurants, cafés and similar

Other goods and services

Health

Leisure, entertainment and culture

Furniture, decorative items, household appliances 
and expenses with household maintenance

Clothing and Shoes 

Communications

Education

Alcoholic beverages, tobacco, 
narcotics/drugs

DISTRIBUTION OF PRODUCTIVITY IN THE 
CONSTRUCTION SECTOR IN EU COUNTRIES 
ACCORDING TO THE SEGMENT / 2011

Alemanha

Itália

Dinamarca

Suécia

Bélgica

França

Irlanda

Espanha

Holanda

Finlândia

Reino Unido

Hungria

PORTUGAL

República Checa

Áustria

Eslováquia

Polónia

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Building rehabilitation     Building Construction   

Engineering works 

13 14

Some signs of regeneration on the 
outdated housing structure

Concerned about the drastic numbers revealed in 
the last Census (2011), some public authorities 
and municipalities have started to realize they 
needed to change their housing policies with 
strategies that would focused on answering 
the new problems of a society submerged in an 
economic crisis and with problems of vacancy in 
housing and urban centres.
In fact by 2013, 10,9 % of the Portuguese were 
facing a severe material deprivation, 2,3% more 
than the previous year. Overall in 2009, the 
average annual income of portuguese families 
was 23,811€ and later in 2011, it was calculated 
that 29,2% from the total income was spent with 
expenses related to housing. Significantly higher 
than in the last decade when it was analysed 
to be 19,8% by the year 2000. (Graphic 14: 
Average annual household spend on COICOP, 
2010-2011) For instance housing owners that 
used credit had an average of 395 euros montly 
outgoings with banks, while portuguese tenants 
would spent on average 235 euros on rents, 
showing a significant reduction of fixed expenses 
for a family.
In that sense linking the large amount of empty 
homes spread in the portuguese territory with 
more dynamic renting markets and housing 
rehabilitation seems the kind of  the strategy 
the government is putting into practice through 

several programs and policies which are made 
possible with the creation of partnerships 
between public and private institutions.
  For instance, Mercado Social de Arrendamento 
(Affordable Rent Market) is one measure of the 
state’s Social Emergency Program and started 
in 2012. During the last years of the crisis, 
banks saw themselves owning a great deal of 
housing property due to all the repossessions of 
mortgaged buildings . As a response to this the 
government invited financial institutions to create 
a “bank” of buildings available for a special 
renting market where homes would cost 20% to 
30% less than market prices. The municipalities 
have used this to channel the homes to lower 
middle class families who are stuck in a sort 
of wage limbo, earn too much to be allowed a 
social house but can’t quite afford to rent through 
the private renting market. Soon after it started 
other public institutions related to rehabilitation 
and social security joined the program offering 
more buildings to the recently created bank of 
properties to rent.
A successful policy that encourages young 
people to take hold of their lives and be more 
independent is a government’s program which 
has been rolled out by municipalities called 
Porta 65 - Jovem. Students, working-students, or 
young professionals at the start of their career, 
and are up to 30 years old, can profit from a 
public subsidy which translates into a percentage 
of the value of their house rent.  
In terms of public investment, the government 
managed to get a loan of 50 million euros from 
the European Investment Bank destined to 
fund 50% of housing rehabilitation projects, or 
related, that won’t be put up for sale, but instead 
rented through social programs. Reabilitar para 
Arrendar ( Rehabilitate to Rent) candidates can 
be the municipalities, municipal companies or 
urban regeneration institutions. In the first round 
of applications 25 municipalities presented a 
total of 78 interventions which will turn into 

hundreds of affordable homes to rent.
Another way the government found to encourage 
the private sector to invest in rehabilitation 
was to facilitate these projects by giving them 
tax benefits and by simplifying regulations and 
construction permits. A new “by-law” dispenses 
from compliance, for a period of seven years, 
some of the urban rehabilitation’s regulation for 
buildings which are more than 30 years old and 
that are mainly used for housing purposes. This 
easement of regulations applies mainly to the 
requirement to maintain minimum areas, ceiling 
heights and the installations of lifts, but still the 
government states that this measure can reduce 
construction costs from 20 to 40%, making 
the process more attractive for investors and 
promoting an urban policy capable of answering 
the necessities and resources of today’s citizens.   
Further to this, and on a domestic level, for the 
first time ever, this year, tenants will be allowed 
to discount 15% (up to a maximum of 500 euros) 
of their annual rent payments against their  
annual tax returns from 2013. 
At the same time there are also liberal 
professionals who felt the need to act and have 
organized themselves around a common goal: to 
identify these vacant spaces and create ways to 
occupy them. (Re)habitar Portugal (re-inhabit), 
Agulha num Palheiro (Needle in a Haystack) and 
Rés-do-Chão (Ground Floor) are examples of 
proactive professihat refused to accommodate
with the situation. 
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4.1. Parque Edificado em Portugal - Construção nova a mais

“Portugal – e mais vale tarde do que nunca – parece ter descoberto a 
salvaguarda do património histórico, a reutilização do parque edificado 
mais antigo e o regresso ao centro (histórico ou não) da cidade como 
oportunidade para uma nova forma de viver, onde residir parece já não ser 
incompatível com o trabalhar e o recrear-se.”165

Quando se observam os dados estatísticos do parque habitacional português torna-se 
evidente que, principalmente em Portugal, é necessário uma cultura de reutilização, dando 
mais prioridade à reabilitação na construção. Apesar do abrandamento que esta actividade 
sofreu devido à crise económica, Portugal continua a ser dos países da Europa em que a 
construção nova tem mais peso (Fig. 53).

O investimento na habitação é, em Portugal, três vezes acima da média europeia, 
mostrando-se ser um sector representativo na construção. De facto, pelas estimativas mais 
recentes, no ano de 2013, 71% das obras concluídas foram edifícios residenciais, dos quais 
73,5% foram construções novas.166

Desde os anos 80 que o número de habitações tem vindo a aumentar ao mesmo tempo 
que tem havido um decréscimo no tamanho e número de famílias. O crescimento construtivo, 
reflexo de um mercado imobiliário que se desenvolveu na construção nova, originou um 
excedente de habitações, por sua vez, vagas.

Segundo os censos de 2011 “o número de casas em Portugal ultrapassa em 31% o 
número de famílias: num país com 4.043.726 famílias existem 5.859.540 habitações, isto é, 
mais de 1.860 milhões de mais casas do que famílias.” 167

Constata-se ainda que Portugal é dos países da Europa com um dos parques habitacionais 
mais recentes, sendo que quase metade da habitação disponível para venda foi construída na 
última década.168Se numa altura houve um défice na oferta de habitação, agora, várias regiões 
do país têm um excedente que supera 2 a 3 vezes a demanda.169

Mesmo assim, é também um dos países com maior número de fogos devolutos, com 
o inerente desperdício de recursos materiais, energéticos e financeiros, resultado do baixo 
investimento no segmento da reabilitação. Portugal, quando comparado com o resto da Europa, 
faz parte dos países que apresentam valores abaixo da média no segmento de produtividade de 

165   AGUIAR José, PINHO Ana; Reabilitação em Portugal. A mentira denunciada pela verdade dos 
números! em Arquitecturas, nº 5, Outubro. Lisboa: Arquitecturas, 2005.
166  INE, Estatísticas da Construção e Habitação, Instituto Nacional de Estatística, 2013, p. 20 em 
www.ine.pt, consultado em Março de 2015.
167  FERREIRA Zara, OLIVEIRA Joana; Vacant housing in Portugal, em “News from Portugal. 
Homeland” nº02,  Agosto de 2014 para a 14th International Architecture Exhibition Venice, p. 6
168  Idem, p. 8
169  Ibidem. 
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reabilitação (26%, sendo a média europeia de 34,9%) e uma taxa acima da média na construção 
de edifícios novos (40%).

“A desocupação é também ela uma forma de degradação da cidade; numa 
degradação física dos edifícios, que corresponde a uma degradação do 
tecido social, do ambiente urbano e da vivência da cidade. O aumento 
da construção nova, ao contribuir para a disparidade entre o número de 
habitantes e o número de alojamentos, fomenta assim a morte lenta de 
partes de cidade que se vão tornando vazias e desvitalizadas.170”

Desde 2006 o sector da construção, em geral, sofreu uma trajectória descendente e 
quebra acentuada na produção, que acompanhou a crise económica nacional e internacional. 
A partir de 2008 a reabilitação teve um crescimento do peso relativo, apesar da diminuição do 
número total de obras concluídas em termos absolutos (6715 edifícios concluídos em 2013, 
face a 6954 em 2012) e esse aumento de importância deve-se à diminuição de construção 
nova. 171 

Apesar desse aumento de importância, segundo as estimativas do INE, em 2013 a 
construção nova continuou predominante, contando como 70,9% do total das obras concluídas, 
enquanto a reabilitação 29,1% (Fig. 55). 

“O sector de construção civil e obras públicas foi, durante muitos anos, 
o grande motor da economia portuguesa. Mas nos últimos anos, a queda 
abruta do investimento público e a redução drástica do crédito bancária, 
atiraram o sector para a liderança de alguns indicadores, todos eles 
negativos. A reabilitação urbana, que tem sido acenada como a tábua de 
salvação desta indústria, tarda em chegar172”

A produtividade da reabilitação, encarada como tábua de salvação, pode ser dividida em 
vários tipos de obras: ampliação, alteração e reconstrução. Em Portugal, as obras de ampliação 
são o tipo mais recorrente, representando 69,9% do total das obras de reabilitação seguido 
pelos 16,5% das alterações e por último, 13,5% das reconstruções. 

Em 2013, do total das obras de reabilitação, 65% foram destinadas a habitação familiar, 
sendo que em 74,2% das mesmas, a obra foi de reconstrução173. Para além de que a reconstrução 
é o tipo de obra de reabilitação cujo prazo de execução é maior,174pode significar uma grande 

170  AGUIAR José, PINHO Ana; Reabilitação em Portugal. A mentira denunciada pela verdade dos 
números! em Arquitecturas, nº 5, Outubro. Lisboa: Arquitecturas, 2005.
171  INE, Estatísticas da Construção e Habitação 2013, p. 22
172  SOARES Rosa, Turismo está a impulsionar reabilitação no centro histórico do Porto, em Público 
20/06/2014, disponível em http://www.publico.pt/economia/noticia/turismo-esta-a-impulsionar-
reabilitacao-no-centro-historico-do-porto-1659853 consultado em 07.07.15.
173  INE, Estatísticas da Construção e Habitação 2013, p. 33
174  Os prazos médios de execução de uma obra de reconstrução é 20 meses os de ampliação 14 e os 
de alteração 13. O prazo médio de uma construção nova é de 26 meses. Dados do INE, Estatísticas da 
Construção e Habitação 2013, p. 21.
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perda quando falamos na reabilitação de centros históricos e da “reabilitação mascarada” que 
leva a demolir edificado antigo e substituí-lo por um novo.

“A alternativa natural que se oferece à construção e ao imobiliário é a 
reabilitação do edificado e da infra-estrutura já existentes, de modo a 
permitir melhorar o seu desempenho e estender a sua vida útil. Satisfeitas 
as necessidades das populações em termos de edificado e infra-estrutura, 
tornam-se marginais os benefícios da construção nova na vertente social 
da sustentabilidade e agravam-se os impactos negativos na vertente 
ambiental, em particular.”175 

Depois de nos capítulos anteriores se ter referido a importância da reabilitação no 
desenvolvimento sustentável e na mais-valia que carrega para a população, estes números 
servem para apontar uma realidade cada vez mais pertinente. Leva-nos a questionar que tipo 
de reabilitação queremos para as nossas cidades.

“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 reabilitação176”

4.2. PORTO –  Que Reabilitação?

“Cerca de metade dos fogos licenciados para reabilitação no município 
do Porto, no primeiro trimestre do corrente ano, estão integrados em 
projectos de alojamento colectivo, habitualmente destinados ao sector 
turístico, como são os casos dos hostels.”177

175  SILVA, Victor Cóias; Património Natural, Património Cultural: a construção tem limites, 
GECoRPA  –  Grémio do Património, disponível em http://goo.gl/pIRY4s, consultado em 03.12.14
176  SILVA, Victor Cóias; Reabilitação ‘amiga do património’, em Seminário Cuidar das casas. A 
manutenção do património corrente. Porto, Biblioteca Almeida Garrett, Fevereiro de 2011;  
177  SOARES Rosa, Turismo está a impulsionar reabilitação no centro histórico do Porto, em Público 
20/06/2014, disponível em http://www.publico.pt/economia/noticia/turismo – esta – a – impulsionar – 
reabilitacao – no – centro – historico – do – porto – 1659853 consultado em 07.07.15

Fig. 56. Maior número de casas vazias no centro do Porto 
demonstram a desertificação da área histórica
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 O Porto está na moda.  As menções da cidade são constantes, tanto em jornais como 
o New York Times178, revistas, blogues de turismo como também nas redes sociais. Não só 
os seus hostels são eleitos os melhores ou mais cool, do mundo e da europa respectivamente, 
como também a própria cidade do Porto foi eleita European Best Destination 2014.179 

O aumento do número de visitantes é visível a olho nu nas ruas e a principal motivação 
da deslocação dos turistas ao Porto são o gozo de férias e lazer. Segundo o Departamento de 
Turismo da Câmara Municipal do Porto (CMP) o número de turistas atendidos nos postos de 
turismo “em 2013 foram quase 280 mil, mais que o número de habitantes do Porto recenseados 
pelo Instituto Nacional de Estatística em 2011, e que representa um aumento de 26% face a 
2010. O número de acessos ao Portal de Turismo cresceu ainda mais: 51%.”180

Mas se por um lado surgem novos habitantes, temporários, nos apartamentos turísticos, 
pelo contrário, os bairros antigos vão perdendo os seus moradores. Se por um lado, no sector 
do Turismo, a reabilitação parece ser para os investidores a galinha dos ovos de ouro, por outro, 
existe a oportunidade de parar o tendencial crescimento urbano e expansão territorial, resolver a 
desertificação dos núcleos antigos da cidade, como também inverter a decadência do seu património 
edificado.

O Porto foi classificado em 1996 como Património Cultural da Humanidade pela UNESCO 
devido ao seu “outstanding universal value as the urban fabric and its many historic buildings bear 
remarkable testimony to the development over the past thousand years of a European city that 
looks outward to the west for its cultural and commercial links.”181

 Os centros históricos são hoje em dia reconhecidos como locais de convívio, encontro e 
lugares de grande interesse histórico-cultural e são sobretudo pólos de atracção. O património 
urbano constitui-se um importante recurso que promove a imagem e identidade locais, estimula 
o turismo cultural, o crescimento económico e consecutivamente aumenta a criação de emprego. 
Logo, a reabilitação surge como actividade catalisadora de lucro e desenvolvimento. 

Contudo, a indústria patrimonial, consumista da identidade histórica, para além das suas 
vantagens pode conduzir a efeitos perversos.182 Um dos efeitos é a perda de identidade quando 
as cidade replicam receitas de sucesso e “empenham-se, em assemelhar-se cada vez mais, para 

178  O New York Times escreveu um roteiro para 36 horas na cidade “que já não precisa de viver à 
sombra do seu vinho” que está disponível em http://www.nytimes.com/2011/11/27/travel/36-hours-in-
porto-portugal.html?_r=0 
179  Competição promovida pela European Consumers Choice, organização que avalia produtos e 
serviços, além de realizar rankings turísticos.
180  PINTO Luísa, Há um buzz à volta do Porto, em Público, 31 de Agosto de 2014, disponível 
em  http://www.nytimes.com/2011/11/27/travel/36 – hours – in – porto – portugal.html?_r=0, consultado 
em 26.06.15
181  UNESCO, Report of the 20th Session of the Committee, 1996, disponivel em http://whc.unesco.
org/archive/repcom96.htm#755 consultado em 25.06.15
182  A propósito do capítulo “Efeitos Perversos” em CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. 
Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 240
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que os turistas e multinacionais de sintam identicamente em casa.”183 A Carta Internacional 
sobre Turismo Cultural adverte:

“El Turismo excesivo o mal gestionado con cortedad de miras, así como 
el turismo considerado como simple crecimiento, pueden poner en peligro 
la naturaleza física del Patrimonio natural y cultural, su integridad y sus 
características identificativas. El entorno ecológico, la cultura y los estilos 
de vida de las comunidades anfitrionas, se pueden degradar al mismo 
tiempo que la propia experiencias del visitantes.”184

O consumo de identidade, o excesso de turismo, a descomedida focalização nos 
benefícios económicos e a especulação imobiliária, podem levar à aplicação de incorrectas 
‘normas de restauro’, que acabam por traduzir-se na perda de vitais valores patrimoniais, 
histórico-culturais, de identidade e autenticidade.

A Carta de Nairobi, relativa aos conjuntos históricos reforça a ideia de que “face aos 
perigos de uniformização e de despersonalização, que frequentemente se manifestam na nossa 
época, esses testemunhos vivos de épocas passadas ganham importância vital para os homens 
e para as nações que neles encontram simultaneamente a expressão da sua cultura e um dos 
fundamentos da sua identidade”185

O risco encontra-se no entendimento da intervenção na cidade histórica ora como i) 
ocasião de renovar (deitar abaixo e fazer de novo) dentro de uma lógica (re)interpretativa, com 
o objectivo de afirmação do projecto-de-autor, dando prioridade ao valor de contemporaneidade 
sobre os valores da história (contradição entre valor do novo, valor de uso e os de rememoração 

183  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 242
184  ICOMOS, Carta Internacional sobre Turismo Cultural. La Gestión del Turismo en los sitios con 
Patrimonio Significativo (1999). Disponível em http://www.international.icomos.org/charters/tourism_
sp.pdf, consultado em 26.06.15
185  UNESCO, recomendação sobre a salvaguarda dos conjuntos históricos e da sua função na vida 
contemporânea, Nairobi (Quénia), 26 de Novembro de 1976. http://www.patrimoniocultural.pt/media/
uploads/cc/salvaguardaconjuntoshistoricos1976.pdf

Fig. 57. Intervenção no Quarteirão das Cardosas, promovida pela PortoVivo-SRU, Sociedade de 
Reabilitação Urbana - que segundo o ICOMOS é o “maior exemplo de destruição e demolição 
intencional em património classificado e protegido ao mais alto nível (património mundial da 
UNESCO) em Portugal”
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e antiguidade que Riegl analisa); (ii) ora como aparente respeito patrimonial que disfarça 
intervenções profundamente transformadoras e excessivo fachadismo186 e que alimentam a 
especulação imobiliária que quer vender gato por lebre.

Um dos maiores perigos que derivam da tentação fachadista é a perda de autenticidade, 
isto é, das características originais do património cultural e do seu significado, o que é 
genuíno e que distingue uma cultura da outra, e que por conseguinte promove a diversidade. 
Segundo o Documento de Nara “a contribuição essencial que é dada pela consideração da 
autenticidade na prática da conservação consiste na clarificação e na iluminação da memória 
colectiva da humanidade (…) Assim sendo o respeito pela cultura exige que as propriedades 
de património sejam consideradas e julgadas dentro da especificidade dos contextos culturais 
a que pertencem.”187  

Essa pertença a um contexto cultural reside não só na própria materialidade dos objectos 
que até nós chegaram ao longo dos tempos como também na identidade colectiva que esses 
mesmos objectos retratam.

O Porto como cidade-cenário, vista desde a Serra do Pilar, “modelada em granito, com 
telhados vermelho-escurecidos, rigorosamente adaptadas à geografia, o rio a bordeja-la, os 
morros da Sé e da Vitória limitando-lhes os perfis, e ao meio a depressão do rio da Vila”188, 
com a ponte D. Luís, Sé, Torre dos Clérigos - monumentos e principais pontos de atracção 
turística – que exaltam a resistência aos séculos, é digna de retratos.

186  “Demolição do interior de antigos edifícios e sua substituição por nova construção, com 
profundas mudanças tipológicas, volumétricas, estruturais e construtivas, onde a antiga fachada sobre 
a rua principal é preservada de forma acrítica, ou é reconstruída numa imitação da antiga” Primeira 
proposta para a definição teórica do termo, expressa por J. Richards, em Facadism. Londres, 1994; 
citado em AGUIAR, José; A cidade do futuro já existe hoje. Algumas notas sobre reabilitação urbana, 
em ATIC Magazine, nº24. Lisboa, 1999, p. 12.
187  UNESCO, Documento de Nara sobre a autenticidade, 1994.  
http://www.culturanorte.pt/fotos/editor2/1994-declaracao_de_nara_sobre_autenticidade-icomos.pdf
188  PACHECO Helder, Porto: da outra cidade, Campo das letras – editores S.A, porto, Dezembro 
1997, p. 28

Fig. 58. Porto visto desde a torre dos clérigos
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“Todavia, pesem embora o esplendor paisagístico e a beleza urbana desta 
imagem de marca, o Porto não se esgota no retrato habitual e mais famoso. 
Por detrás do cenário das fotografias, existe uma cidade (a outra cidade?) 
profunda, complexa, diversificada contraditória e fascinante. Uma cidade 
para descobrir.”189

No que se refere à conservação estrita do património arquitectónico e urbano, a situação 
é complexa, quanto maior valor cultural, isto é mais valor histórico-artístico, simultânea e 
contraditoriamente, desperta-se um maior desejo de exploração e de salvaguarda. 

Percorrer a cidade antiga evoca lembranças das quais, entre vielas, becos, escadarias, 
os edifícios são testemunhas silenciosas. No Porto a passagem do tempo fixou referências e 
“embora uma cidade não seja (predominantemente) a soma do material e visível – por ser, 
também espaço de memória e esquecimento (…) as marcas físicas atestam a maneira de ser. 
Ajudam a definir uma identidade.”190

A identidade é um conceito evolutivo pois representa as imparáveis vida e realidade 
urbana em toda a sua totalidade, “a evolução da cidade e da sua identidade não significa abrir 
portas ao laxismo, ao consumismo mais despudorado da história: culturalmente importará 
sempre manter os elementos básicos de uma continuidade que se referenciam a uma 
identidade inalienável dos lugares.”191 Esses elementos que configuram o genius loci afectam 
decisivamente no sentido de pertença a esse lugar.

A modificação dos padrões morfológicos e fundiários urbanos, assim como das formas 
de uso da cidade consolidada, a perda do conhecimento técnico dos materiais e sistemas 
tradicionais, descuidam esse sentido de pertença. No caso do Porto, resumidamente, traduz-se 
nos lotes profundos e estreitos que albergam comércio tradicional e habitação e se materializam 
em granito, madeira e azulejo (entre outros).

“Do espírito dos lugares portuenses fazem parte insubstituíveis as 
pequenas lojas de comércio. Ao longo dos séculos, revitalizaram as ruas, 
deram conteúdo à convivência e, até, à cumplicidade fraterna entre 
lojistas e clientela, contribuíram para cimentar os laços de vizinhança que 
estruturam e alicerçam as comunidades. A morte do pequeno comércio e 
o seu desaparecimento das zonas antigas do burgo é sintoma doentio da 
desertificação que invadiu, insidiosamente, o coração da cidade”192

Actualmente assiste-se no Porto a intervenções, ora focadas no rés-do-chão, devido ao 
aumento do comércio (não necessariamente pequeno ou tradicional) associado ao aumento 

189  PACHECO Helder, idem, p. 29
190  PACHECO Helder, idem, p. 32
191  AGUIAR, José; A cidade do futuro já existe hoje! Algumas notas sobre reabilitação urbana, em 
ATIC Magazine, nº24, Novembro. Lisboa, 1999.
192  PACHECO Helder; Porto: da outra cidade, Campo das letras – editores S.A, porto, Dezembro 
1997, p. 184
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Fig. 59. Fotografias realizadas pela SWARK, agência de 
reabilitação, durante o processo de House Hunting, no Porto
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do fluxo de turistas, ora também na intervenção em quarteirões para a criação de alojamento 
temporário. 

A mistura de funções, num sistema integrado onde a residência e produção convivem, 
promove a interacção humana. Giovannoni na sua doutrina de conservação já defendia a 
“total compatibilidade de usos atribuídos aos tecidos históricos” mas com “as características 
específicas das suas arquitecturas, morfologia, escala e capacidades do seu parcelamento, 
evitando ao máximo operações de reordenamento cadastral.”193

Outro dos princípios assinalados por ele, para respeitar o ambiente dos locais e 
configurações espaciais, passava por conservar a arquitectura menor e doméstica “a reabilitação 
dos bairros antigos obtém-se, sobretudo mais a partir do interior do que do exterior dos ilhotes, 
em especial ao restabelecer casas e ilhas em condições tão próximas das condições originais 
quanto possível, já que a habitação tem a sua ordem, a sua lógica, a sua higiene e a sua 
dignidade próprias194”

Segundo os censos de 2011 o Porto é dos municípios com menor proporção de 
alojamentos ocupados pelos proprietários, com maior número de fogos licenciados nos anos 
de 2001 a 2011 e com maior peso de alojamentos familiares sem qualquer tipo de infra-
estruturas195. O crescente número de alojamentos vagos existentes que denuncia o abandono 
do núcleo histórico verifica-se no − “quase um terço da população perdida nos últimos dez 
anos e cerca de 44% dos alojamentos sem ninguém lá a morar.”196 

“Durante muitos anos tivemos problemas associados à habitação nos 
centros das cidades com o congelamento das rendas e a consequente falta 
de manutenção dos edifícios que nos levou a um abandono destes edifícios 
e procura de melhores condições nas periferias das cidades. Foram muitos 
anos e agora a reabilitação vai ter de ser feita gradualmente197.”

Existe um importante e vasto património contido nos antigos centros das cidades, 
maioritariamente constituídos por edifícios de arquitectura corrente.198 Segundo Fernando 

193  AGUIAR José; PINHO Ana; PAIVA José; Guia Técnico de Reabilitação Habitacional. Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil. 1ªed. Lisboa: I.N.H, 2006, p. 12.
194  GIOVANNONI, cit.p. CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., 
Janeiro 2008, p. 212
195  INE, Evolução do Parque Habitacional em Portugal 2001 – 2011 Instituto Nacional de Estatística, 
2012
196  “há cerca de 3000 habitações vazias no centro histórico do Porto, para um total de 9314 
moradores”; ALVES Tiago Rodrigues; Metades das casas do centro histórico do Porto estão vazias, 
in Jornal de Noticias, 2 de Novembro de 2011; disponível em http://www.jn.pt/paginainicial/pais/
concelho.aspx?Distrito=Porto&Concelho=Porto&Option=Interior&content_id=2094833
197  MARQUES Ricardo entrevista a FLORET, Adriana; A Reabilitação urbana é em si mesma uma 
prática amiga do ambiente, em Jornal QUERCUS Ambiente, Maio/Junho 2014 Ano 9_nº64; disponível 
em www.floretarquitectura.com, consultado em Abril de 2014, p.5.
198  PÓVOAS Rui, Seminário Cuidar as Casas. A manutenção do património corrente. Porto, 2011, 
p. 1.
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Távora “o conceito de ‘monumento’ vigente entre nós terá de ser amplamente revisto no 
sentido de ultrapassar este ou aquele edifício mais ou menos erudito, de história mais ou 
menos conhecida, para abarcar ambientes mais vastos e edifico mais humildes.”199

  O modo de actuar sobre ele suscita dúvidas e é ainda mais difícil usar os conceitos 
identidade e autenticidade no caso de edifícios que sofreram intervenções ao longo da sua vida 
útil, ainda mais sem que exista um registo documental das mesmas. 

Até que ponto intervir e permitir que os novos estilo de vida se apropriem e mudem 
esse edificado? Que reabilitação quando falamos em actualizar o edificado antigo às novas 
exigências energéticas? Deve haver uma garantia da sua reforma ou a garantia da sua 
conservação?

Os problemas derivados da reutilização pragmática do “parque edificado e da cidade 
consolidada pré-moderna, assim como do património que não mereça, ou que não seja 
susceptível, de valorizações excepcionais ou classificações de nível concelhio, regional, ou 
nacional” podem resolver-se com base nas teses da sustentabilidade, contextualistas e no 
bom-senso (…) Neste campo recupere-se o que é (económica e culturalmente) recuperável 
e beneficie-se, satisfazendo os níveis exigenciais da actualidade (segurança, conforto, etc.), e 
introduza-se o novo quando é desejado.”200

 “Ah! Este Porto, imutável na sua substancia essencial – construída 
de contrastes vincados entre tradição e mudança, sob a aparência da 
estabilidade e da constância - permanece. Austero, grave, diferente, 
solitário, indiferente, controverso, permanece. E resiste. Apesar de tudo o 
que o tem violentado – destruições, abandonos, vias de cintura, nós, trevos, 
incúrias e modernices atabalhoadas - permanece. E, para delícia do nosso 
olhar e alimento das nossas ilusões de que, tal como nos habituamos a 
imagina-las, as cidades são eternas, regressa. Permanentemente. Regressa. 
Nas coincidências primordiais de reencontrar o ambiente de alguns 
lugares que nos transmitem a sensação óbvia das imagens conhecidas, 
nossas cúmplices de as vermos e aprendermos numa simbiose que parece 
nascida do tempo no reencontro com o sentido da História.”201

199  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço. Porto: FAUP publicações [1962], 1999, p. 58.
200  Ibidem.
201  PACHECO Helder, Porto: da outra cidade, Campo das letras S.A, porto, Dezembro 1997, p. 15.
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4.3. Intervenção mínima – menos é mais

“Nas últimas décadas actuámos disciplinarmente na 
conservação patrimonial de forma demasiadamente 
voluntarista e idiossincrática; fizemos mais em vez 
do menos; desenhámos mais do que o necessário 
e, substituindo o velho pelo novo, demolimos 
reconstruindo demais.”202

“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.”203

A obra do passado constitui um valor cultural do espaço, 
irreversível, que não pode nem vir a ser o que já foi, nem 
continuar a ser o que foi.204 A transformação dos modos de vida 

vão tornando os tecidos urbanos antigos obsoletos e inadequados para novos sistemas viários, 
urbanizações e concepções espaciais. A discussão sobre o confronto entre passado, presente 
e futuro, que continuam actuais, ganhou destaque a seguir à Revolução Industrial devido à 
ruptura do antes tradicional e o depois moderno.

Até ao séc. XVII “restauro” significava apenas reutilização, mas no séc. XIX a evolução 
do conceito de património despertou a discussão em torno das metodologias de conservação 
e da protecção dos monumentos históricos. Essa protecção seria tanto da degradação, como 
da demolição e da retiluzação que intervém sem critério e que coloca em causa o próprio 
monumento. 

Das diferentes doutrinas destacaram-se a intervencionista e anti-intervencionista que se 
opuseram e polarizaram a discussão. Por um lado uma visão romântica pela ruína proposta por 
Ruskin, por outro, a corrente proposta por Le Duc, em que o conhecimento da história, ciência 
e estética justificavam alterações para depurar o estilo de um monumento.

John Ruskin defendia um anti intervencionismo radical, porque para ele havia algo de 
sagrado no trabalho realizado pelas gerações anteriores. A essência dos monumentos reside 
precisamente nas marcas que o tempo imprimiu neles, pelo que deviam ser intocáveis.

O estudo da história confirmou o carácter único e insubstituível de toda obra do passado 
e, segundo Ruskin, pertenciam às gerações que as edificaram e não às do presente. Assim 

202  AGUIAR, José; Memória, Cidade e Projecto. Questões e paradoxos na conservação do património 
arquitectónico e urbano, Congresso da ordem dos arquitectos, Évora, 2000.
203  SILVA Victor Cóias; Reabilitação ‘amiga do património’, em Seminário Cuidar das casas. A 
manutenção do património corrente. Porto, Biblioteca Almeida Garrett, Fevereiro de 2011.  
204  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço. Porto: FAUP publicações [1962], 1999, p. 58.

Em: ATIC Magazine, nº 24, Novembro, Lisboa, ATIC, 1999 
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Legenda: Propostas de Le Corbusier para se lidar com os “centros históricos”. 
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fundamentava que qualquer restauro é uma destruição, uma mentira, porque será sempre a 
perda de autenticidade, que constitui o sentido do monumento. 

Para Ruskin os monumentos não podem ser recuperados, a única forma de conservação 
é deixá-los nas mãos do tempo e assistir à ruina. Contudo, admitia a existência de manutenção 
como prevenção, mas apenas se a mesma fosse invisível. 

Da mesma forma, alegava que a estrutura das cidades antigas eram uma textura e a 
essência da mesma. Foi o primeiro a defender a arquitectura doméstica como componente do 
tecido urbano e digna de ser preservada. Uma vez que as cidades não são redutíveis a edifícios 
individuais, nela também existe o valor de memória e por conseguinte o de piedade. Segundo 
esses valores, só é admissível intervenções e construções novas fora dos conjuntos históricos, 
para protegê-los da prognosticada padronização planetária.

Para Viollet Le Duc, que tinha nostalgia não do passado mas do futuro, o monumento 
não tinha um sentido afectivo mas sim objectivo, sendo um objecto histórico, pode ser 
estudado. Admitia o restauro e propunha acrescentos ou reconstruções miméticas, até mesmo 
imaginativas (acrescentou uma torre em Notre Dame, Paris).

Por acreditar que com o estudo da história, podia recriar um estilo conforme a tipologia 
em que o monumento se enquadrava. O importante era a representação de um tipo, estilo ou 
época e não a singularidade do objecto em si. Da mesma forma, para Le Duc a cidade, como 
objecto de estudo, tinha um valor pedagógico e podia oferecer lições para a arquitectura e 
urbanismo do presente e futuro.

Foram os contributos teóricos de Camillo Boito que vieram conciliar estas duas 
doutrinas antagónicas. Assim como uma visão racional, que leva à recriação de tipologias, põe 
em causa o valor de autenticidade e as particularidades de cada monumento; também a visão 
que privilegia o presente sobre o passado e legitima o restauro.

A conciliação passou por admitir o restauro mas apenas em último recurso, que a 
zona restaurada fosse identificável e em advogar pela manutenção e consolidação invisíveis. 
Boito estabeleceu os fundamentos do restauro como disciplina ao determinar que qualquer 
intervenção implica, em primeiro lugar, avaliar a necessidade da mesma, localizar a 
necessidade e determinar a natureza da mesma.205  

 Esta abordagem demostra que cada objecto patrimonial, que é um campo de forças 
opostas206entre as quais há que criar um estado de equilíbrio, deve ser analisado sempre 
de acordo com a sua singularidade numa visão relativista, sendo que a solução passa pela 
conciliação de contrastes, através da articulação, sugerida por Giovannonni.207

205  CHOAY Françoise; Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 168.
206  De acordo com os valores enunciados por Riegl de rememoração, antiguidade e histórico que 
se contradizem simultaneamente com os valores de contemporaneidade, utilização e novidade. Em 
CHOAY Françoise, idem, p. 1.
207  Segundo Giovannonni “O conceito de monumento histórico não poderia designar um edifício 
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A articulação entre escala territorial, regional e local, o respeito pela escala, morfologia 
e relações originais entre parcelas e vias permite “uma margem de intervenção que limita o 
respeito do ambiente, esse espírito (histórico) dos locais, materializado nas suas configurações 
espaciais.”208

A salvaguarda da tipologia é conseguida através da manutenção das parcelas, pois  
reunir vários lotes para demolir os interiores e facilitar a construção de novos edifícios, com 
maior dimensão mas dissimulados na estreiteza das antigas fachadas, “acelera brutalmente 
os processos de alteração e de redução de valor urbano, como pioneiramente Gustavo 
Giovannonni estudou.”209

“Os programas de preservação e reabilitação do património 
arquitectónico à escala da cidade ou de uma determinada área específica 
da cidade exigem, naturalmente, condições e responsabilidades distintas 
da intervenção pontual ao nível da parcela ou do pequeno somatório de 
parcelas. Contudo, objectivos e princípios gerais de salvaguarda deverão 
revelar coerência nas opções arquitectónicas da recuperação, quer se 
trate de uma intervenção limitada a poucas parcelas, quer se trate de 
intervenções envolvendo diversos quarteirões. A parte de cidade cujo 
património edificado se pretende reabilitar não foi construída quarteirão 
a quarteirão, mas parcela a parcela.”210

Desde a sistematização de Boito que ficou em evidência a importância de minimizar a 
intervenção nos edifícios históricos e o princípio da intervenção mínima aparece consignado 
nas principais normas internacionais sobre conservação e restauro, como as Cartas de Veneza 
e de Cracóvia. 

Na Carta de Veneza sobre a Conservação e o Restauro de Monumentos e Sítios, um dos 
princípios orientadores nas reutilizações funcionais é a exigência da adequação dos programas 
às especificidades do monumento, recusando implicitamente o seu inverso, ou seja, a alteração 
do monumento para responder a imposições de programas desadequados, assim como também 
defende a reconhecibilidade e a reversibilidade das intervenções contemporâneas.211

O conceito de intervenção mínima  surge do restauro, sendo que no ponto 5 da Carta 
de Cracóvia refere-se que “tal como em qualquer intervenção patrimonial, os trabalhos de 

singular no exterior do contexto edificado no qual se insere. A própria natureza da cidade e dos conjuntos 
urbanos tradicionais, a sua envolvente, resulta dessa dialéctica entre a ‘arquitectura maior’ e o que a 
rodeia”, em CHOAY, Françoise, idem, p. 211.
208  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 211.
209  AGUIAR, José; Reabilitação Low Cost | High Value. Intervenção mínima. Reabilitação máxima, 
em Construção Magazine, nº47, Janeiro/Fevereiro. Porto, 2011, p.10.
210  BARATA, Francisco Fernandes; A casa, a fachada, a rua e a cidade, em Seminário Cuidar das 
Casas. A manutenção do património corrente. Porto, 2011, p. 5.
211  AGUIAR José, Após Veneza: do restauro estilístico para o restauro crítico Em: 100 anos de 
património, memória e identidade. Portugal 1910 – 2010. Lisboa: IGESPAR, 2010, pp. 219 
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conservação de achados arqueológicos devem basear-se no princípio da intervenção mínima212”, 
associada à conservação máxima das preexistências, isto é intervenções mais dirigidas e, por 
isso, de menor impacto.

 Para a reabilitação213, hoje em dia o conceito de intervenção mínima é “se puderes 
fazer menos não faças de mais”214, sendo aplicável em múltiplas escalas e dimensões, ora 
em intervenções na cidade e envolvente de um edifício, ora nas suas partes constituintes, 
envelope, interiores, estrutura, instalações ou fundações.

“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.”215

Se intervirmos minimamente, os benefícios sociais  passam pela preservação máxima 
dos valores patrimoniais, a manutenção dos moradores in situ que evita o realojamento dos 
mesmos. No melhoramento de condições de habitabilidade, protege-se a saúde e assegura-se 
o conforto e a segurança de utilizadores 

Por outro lado, existe um grande potencial no parque edificado dos tecidos urbanos 
antigos, pois devido às suas características tipológicas e espaciais variadas, seria possível 
oferecer diferentes tipos de alojamentos que respondam a diferentes modos de habitar actuais. 
Isto é, desde casas unifamiliares humildes a casas nobres, dos apartamentos pequenos T0 
até às tipologias maiores. Uma heterogeneidade no tipo de fogos permitiria a ocupação de 
famílias mais ou menos tradicionais ou outro tipo de ocupantes, sejam estudantes ou jovens 
que partilham um apartamento, ou pessoas que prefiram espaços pequenos, sejam casais jovens 
e sem filhos, idosos ou alguém que viva sozinho. A pequenez ou a partilha compensa-se pelas 
vantagens da centralidade.

Da vertente económica, enumera-se a diminuição de intervenções intrusivas e por isso 
exigentes financeiramente, minimizando os custos de ciclo de vida dos edifícios. “Se falarmos 
que 30% do custo da obra são custos associados à estrutura, é um valor que é poupado 
dependendo do estado de conservação do edifício”.216 

212  ICOMOS, Conferência Internacional sobre Conservação, Carta de Cracóvia sobre os Princípios 
para a Conservação e o Restauro do Património Construído, Cracóvia (Polónia), 26 de Outubro de 2000 
– em  http://www.patrimoniocultural.pt/media/uploads/cc/cartadecracovia2000.pdf
213  Entenda-se como termo que “articula o objectivo de recuperação dos valores preexistentes numa 
dada edificação histórica (ou não) com a sua beneficiação geral (melhoria das redes, aproximação a 
níveis de desempenho actuais) em AGUIAR, José; PINHO, Ana; PAIVA, José; Guia Técnico de 
Reabilitação Habitacional. Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 1ªed. Lisboa: I.N.H, 2006, p.20;
214  AGUIAR, José; Reabilitação Low Cost | High Value. Intervenção mínima. Reabilitação máxima, 
em Construção Maga zine, nº47, Janeiro/Fevereiro. Porto, 2011, p. 10 – 11-
215  SILVA Victor Cóias; Reabilitação ‘amiga do património’, em Seminário Cuidar das casas. A 
manutenção do património corrente. Porto, Biblioteca Almeida Garrett, Fevereiro de 2011  
216  Em conversa com Arq. Adriana Floret, ex-presidente da APRUPP – Associação Portuguesa para 
a Reabilitação Urbana e Protecção do Património, em 10.12.2014
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Caso se opte por uma intervenção mínima e uma reabilitação máxima, reutilizando 
elementos da preexistência e poupando ainda os custos da demolição e transporte de resíduos, 
uma intervenção pouco intrusiva pode ser mais económica que uma intervenção abusiva e até 
mesmo que uma construção nova. 

Outra das vantagens é que devido às menores dimensões dos lotes e ruas estreitas, 
os estaleiros têm que ser compatíveis com a escala, pelo que se incentiva a contratação de 
pequenas empresas. A preservação máxima alimenta a criação de emprego de várias empresas, 
regenera antigos ofícios ligados à construção tradicional e aumentar o valor do capital do 
imóvel no mercado.

 “A reabilitação urbana é em si mesma uma prática amiga do ambiente.”217 Sendo 
aplicados os princípios de intervenção mínima, as demolições e consumos de energia são 
minimizadas. Existe a reutilização máxima dos elementos preexistentes nas construções, 
deixando por isso de consumir outros. Esta também é uma forma de utilizar terrenos já 
impermeabilizados, reduzindo a ocupação de solos férteis. Devido à proximidade de tudo, há 
desnecessidade de translação em transporte.

4.4. Escolha dos casos de Estudo

“Beautiful it is to see and understand that no worth known or unknown, 
can die even in this earth. The work an unknown good man has done is like 
a vein of water flowing hidden underground, secretly making the ground 
green; it flows and flows, it joins itself with other veins and veinlets: one 
day, it will start forth as a visible perennial well.”218

Para o presente trabalho foi importante escolher edifícios reabilitados segundo 
os princípios de intervenção mínima, na mesma cidade, com o mesmo programa, e que 
apresentassem anomalias semelhantes. Estas características foram importantes para ter um 
mesmo ponto de partida, isto é, que os casos de estudo tivessem condicionantes semelhantes e 
assim poder criar termos de comparação adequados. 

Localização-Porto

Relativamente à localização, partiu-se do pressuposto que seria pertinente escolher os 
casos de estudo no Porto por ter uma grande quantidade de imóveis (stock), edificado corrente 
de valor patrimonial, em abandono e em consequente mau estado de conservação, como 
referido anteriormente. Reabilitação, tema actual, baseada em intervenções pouco intrusivas, 
assim como no restauro garante a preservação máxima, pode servir para proteger esse stock 
dos efeitos perversos do turismo. 

217  Ricardo Marques entrevista a FLORET, Adriana; A Reabilitação urbana é em si mesma uma 
prática amiga do ambiente, em Jornal QUERCUS Ambiente, Maio/Junho 2014 Ano 9_nº64; disponível 
em www.floretarquitectura.com, consultado em Abril de 2014, p.5.
218  CARLYLE Thomas; The Works of Thomas Carlyle Volume 29 Critical and Miscellaneous Essays 
IV, Cambridge University Press, 2010, p. 116.
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No enquadramento do desenvolvimento sustentável, e considerando no Porto “o centro 
da cidade e das suas áreas históricas como lugar privilegiado para habitar, reconsiderando 
tendências anteriores que preferiam para essa localização outras funções de carácter 
terciário”219,  existe, na reabilitação de habitações no centro histórico, uma chance de, por um 
lado travar a tendência de suburbanização220 e de aumentar a multifuncionalidade da cidade. 

Por sua vez, reabilitar edifícios residenciais no núcleo histórico, reduz, não só, o tempo 
e os deslocamentos pendulares, como também promove uma mobilidade amiga do ambiente, 
seja porque, devido à centralidade, os percursos são percorridos a pé, seja pela proximidade 
com as principais estações de transportes públicos. Por conseguinte fomenta-se o seu uso, 
diminuindo emissão de CO2 e consumo de recursos, assim como também reduz a continuada 
expansão no território. 

Os casos de estudo escolhidos encontram-se no centro do Porto, e são projectos de 
reabilitação de habitações, dos arquitectos Paulo Moreira, Inês Pimentel e Marta Campos. 
Os dois edifícios da autoria de Paulo Moreira localizam-se dentro da antiga muralha 
fernandina, fazendo parte da área considerada Património Mundial da Humanidade pela 
UNESCO. Os outros dois projectos estão fora desse perímetro, portanto situam-se na zona de 
expansão da cidade, mais concretamente na freguesia de Bonfim. 

Todos os casos de estudo estão, e como é possível ver na planta, dentro da Área Crítica 
de Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU), delimitação definida pela Porto Vivo, 

219  AGUIAR, José; PINHO, Ana; PAIVA, José; Guia Técnico de Reabilitação Habitacional. 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil. 1ªed. Lisboa: I.N.H, 2006, p. 144.
220  “O processo de suburbanização é fruto do crescimento demográfico, por sua vez determinado, 
em larga medida, pela migração de gente vinda de outras regiões e pela redistribuição das actividades 
no território, sendo principalmente importante aquela que envolve os lugares de habitação e de trabalho. 
Cada vez mais, e de forme mais intensa, periferias progressivamente mais afastadas se vêem envolvidas, 
quando não dirigidas, pela vida da grande metrópole.” No caso da Área Metropolitana do Porto, a 
extensão é acentuada pela proliferação de construções e preferência pelo alojamento individual de 
baixa altura. Em SALGUEIRO, Teresa Barata, A Cidade em Portugal Uma Geografia Urbana, Edições 
Afrontamento, 1992, p. 81.

 D
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Fig. 61. Delimitação da Area de Reabilitação Urbana do Porto
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SRU-Sociedade de Reabilitação Urbana. No caso dos que estão circunscritos pela antiga 
muralha, são considerados por sua vez como parte da Zona de Intervenção Prioritária (ZIP).

Segundo as opções de desenvolvimento do Município, a ACRRU assume-se de grande 
importância na estratégia de reforço da coesão sócio-territorial do Porto. Neste espaço a 
tendência tem sido a perda da função de habitação e tem sido o exemplo da crise do comércio e 
exclusão social na cidade. Para reverter a tendência observada, o objectivo do Município passa 
por “transformar decisivamente a capacidade local de fixação dos estratos médios e jovens 
em termos de população, criar uma imagem atractiva deste espaço para funções económicas 
qualificadoras da sua base económica e, ainda, restituir-lhe condições de acessibilidade, 
animação e vivência urbana são alguns dos desafios claramente assumidos para este território, 
cujo simbolismo e identidade são tão marcantes.”221

Programa – Habitação

Os projectos de reabilitação escolhidos são de habitações do séc. XVII, XIX e 
inícios do séc XX. Segundo os parâmetros do município, as intervenções em residências desse 
período de tempo no centro histórico, assumem uma grande importância de carácter social, 
ajudando a promover a fixação de jovens e famílias, contribuindo assim para a vivência do 
espaço urbano

A cidade do Porto tem a faculdade de criar uma atmosfera de bairro e comunidade, de 
continuar a ser bela no processo de envelhecimento, de criar uma identificação pessoal e de 
grupo, de criar afecto. A reabilitação pouco intrusiva de habitações, feita lote a lote, contribui 
para preservar os valores presentes na cidade antiga, pelo que houve atenção em escolher 
intervenções em parcelas individuais222.

O conceito de intervenção mínima, uma alternativa que conjuga o respeito pelo 
património e uma atitude amiga do ambiente, tem um papel fundamental na criação de 
habitação para vários tipos de ocupantes (de diferentes meios económicos também). 

Para a sua aplicação, existe a necessidade de adequar a procura à oferta, isto é, de 
incentivar uma procura eficiente para que um ocupante encontre o edifício que se adequa ao seu 
modo de vida, desejos e necessidades. O trabalho de House Hounting promove a manutenção 
das funções habitacionais, características tipológicas e construtivas, evitando remodelações 

221  SRU, Delimitação da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico do Porto em Instrumento 
próprio, Porto Vivo, Sociedade de Reabilitação urbana. Disponível em http://www.portovivosru.pt/
pdfs/DEL_ARU_CHP_JUN_2012.pdf
222  Sinteticamente, são três as categorias de intervenção i) de conjunto tendo como unidade base o 
quarteirão, tem sido adoptada nas intervenções mais emblemáticas da Sociedade de Reabilitação Urbana 
– “Porto Vivo” ii) Intervenção resultante da associação de lotes contíguos, na procura de uma nova 
organização dos fogos, possibilitada pelo alargamento das áreas disponíveis por piso iii) Intervenção 
em parcelas individuais, de natureza muito diversa, menos invasivas que privilegiem a utilização de 
materiais e técnicas construtivas tradicionais, com as adaptações que a satisfação dos actuais requisitos 
de conforto e eficácia funcional impõem. Em PÓVOAS Rui, Reabilitação de edifícios correntes de valor 
patrimonial. Uma proposta de aproximação metodológica p. 3.
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profundas ou reconstruções com o objectivo de que o edifício antigo corresponda  a parâmetros 
que hoje se exigem a habitações construídas de raiz.223

Na escolha dos casos de estudo houve também a realização de entrevistas a profissionais 
na área da reabilitação para ter algum entendimento sobre esta actividade na actualidade. 
Entre elas, foi feita aos fundadores de “Swark-Econtrar, Projectar, Reabilitar”, em que um 
dos serviços oferecidos é precisamente House Hountig. Da sua experiência de trabalho, 
seleccionar os edifícios que se adequam aos desejos dos clientes224, leva à manutenção das 
funções habitacionais e portanto à redução de modificações espaciais.

Para haver um equilíbrio e adequação do edifício-utilizador e do utilizador-edifício é 
necessário também adaptar o edifício a novos padrões de vida e necessidades, corrigindo 
anomalias na organização espacial mas também reparando defeitos e degradações que tenham 
sido identificadas.225

As operações são determinadas pelas circunstâncias e características preexistentes, 
específicas de cada caso, assim o papel do diagnóstico é essencial para intervir de forma 
mínima. O mesmo permite conhecer as condições em que o imóvel se encontra e determinar 
qual a estratégia mais apropriada tendo como base a manutenção dos elementos que estejam 
em boas condições. 

Circunstâncias da reabilitação 

A totalidade das reabilitações escolhidas tiveram como premissa uma intervenção 
pouco intrusiva ou mínima, mantendo as funções habitacionais originais, espaços e sistema 
construtivo. Essa opção prendeu-se com o facto de os imóveis terem sido considerados 
“reutilizáveis” por não se encontrarem em estados de degradação avançados. Os estados de 
conservação dos casos de estudo eram semelhantes, coincidindo com as seguintes anomalias 
verificadas antes da intervenção:

- Infiltrações pela cobertura;

- Caixilhos e rebocos danificados;

- Estrutura em bom estado geral de conservação. 

223  AGUIAR José; PINHO Ana; PAIVA José; Guia Técnico de Reabilitação Habitacional. Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil. 1ªed. Lisboa: I.N.H, 2006, p. 145.
224  O cliente-tipo da Swark, na sua maioria são particulares à procura de habitação, é a pessoa que 
valoriza o carácter histórico do edifício e a parte estética de uma construção tradicional em granito e 
estrutura em madeira. Que valoriza questões de pormenor como as clarabóias, os corrimões, estuques, 
azulejos e soalhos de madeira em régua escorridas. Entrevista em anexo.
225  Em conversa com Arq. Sara Natária (Swark), a mesma afirmara que tem que existir “um namoro” 
entre o edifício e o utilizador. O utilizador deve adaptar-se ao uso de escadas ou a não ter garagem para 
o automóvel e em caso de que não haja esse compromisso, a tipologia é posta em causa com introdução 
de elevadores, e o alçado “violentado”, como acontece na Rua Álvares Cabral no Porto. Há clientes que 
querem “open spaces” que são incompatíveis com os edifícios históricos que há na baixa. Também há 
exigências a nível do conforto acústico e térmico em que por vezes as soluções não correspondem às 
expectativas dos clientes. Disponível em Anexo.
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As intervenções feitas às pré-existências tiveram como base a reparação de danos, 
uma máxima manutenção dos elementos em bom estado de conservação como as escadas, 
pavimentos e elementos de carpintaria. As modificações também resultam de necessidades 
semelhantes:

- Salubridade, higiene e conforto; 

- Instalações eléctricas para iluminação, electrodomésticos e equipamentos (TV 
internet);

- Ligação de espaços existentes, reduzindo o número de compartimentos, ou uso de 
compartimentos pré-existentes para novas funções.

A intenção foi também, por outro lado, optar por projectos recentes (2012-2013) e 
realizados por uma geração de arquitectos meus contemporâneos. Houve também uma 
preocupação em entender as condicionantes dos projectos e foi dada prioridade a casos em 
que os arquitectos tivessem grande liberdade para intervir na pré-existência. Nesse sentido, 
tanto Paulo Moreira como Marta Campos são, para além dos projectistas, os proprietários e 
utilizadores dos edifícios escolhidos. Na casa reabilitada por Inês Pimentel, os clientes não 
impuseram qualquer condicionante, dando total liberdade à arquitecta
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4.5. CASOS DE ESTUDO
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Endereço	Rua	dos	Caldeireiros	nº	79-81
Ano de conclusão da obra	2013
Proprietário Paulo	Moreira
Arquitecto	Paulo	Moreira
Área de implantação	19	m²
Área bruta de construção	57	m²
N.º pisos acima da cota de soleira 3
N.º pisos abaixo da cota de soleira	0

A
A CASINHA 
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12
Planta de implantação
1:500

Fig. 62. Planta da Muralha Primitiva e Fernandina com 
indicação dos casos A e B

Fig. 63.  

Fig. 64. Implantação da Casinha.  |  1.500
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Enquadramento Histórico e Urbano

A Casinha está situada no centro histórico do Porto, na rua dos Caldeireiros, rua esta 
que começa na praça Campos Mártires da Pátria e termina na Rua das Flores, cruzando-se 
antes com o Largo do Lóios, pertencendo este lote em particular à Freguesia da Vitória.

Da história deste lote em particular e da data de sua construção sabe-se pouco, apenas há 
o registo de que é anterior a 1951. Contudo, sabe-se que a Rua dos Caldeireiros, antiga Rua dos 
Ferreiros de Cima, tem origens medievais. Era uma extensão da Rua do Souto e estabelecia 
a ligação entre o núcleo primitivo do burgo, no morro de Pena Ventosa e a porta do Olival 
da Muralha Fernandina do Porto, daí, para as estradas de Braga e de Vila do Conde e Viana do 
Castelo, integrada no Caminho de Santiago. Era um dos locais onde funcionavam as oficinas 
dos ferreiros.226

Para a além da História da rua, é evidente o carácter pictórico desta rua estreita e 
sinuosa, a variedade de cores nos lotes, a proximidade entre as varandas de ambos lados da 
rua. É também significativa a particularidade da sua morfologia, o seu paralelismo à antiga 
muralha fernandina, a curva da rua é feita pela continuidade dos lotes. O número 79-81 não 
é excepção dessa mesma continuidade de fachadas e sua conformação em planta é peculiar 
pois resulta da torção de dois eixos. O dimensionamento e perímetro do lote são irregulares, 
provavelmente resultante do modelo orgânico e da falta de planeamento urbano característico 
da época medieval.

Esta casa insere-se no contexto do Porto mercantilista do séc. XVII e equivalente a 
“um tipo de edifício de habitação na área da Ribeira-Barredo, na baixa de Miragaia e nos 
quarteirões compactos da Sé e da Vitória”227 e que resultou do crescimento do comércio 
marítimo e consequente densificação da cidade intramuros.

A pré-existência

A morfologia da planta deste lote é triangular com uma área de implantação de 19m2 em 
que o ‘vértice’ tem apenas 75cm e a única fachada com entrada de luz é a frente para a rua com 
4m de largura e orientada a Norte. O alçado é composto por duas aberturas rectangulares por 
cada piso sendo que o volume prismático desta habitação se desenvolve em três pisos e meios 
pisos, totalizando uma área de 57m2. 

O sistema construtivo da Casinha é tradicional; paredes autoportantes em alvenaria de 
pedra de granito e a estrutura dos pavimentos e da cobertura são em vigamento de madeira. A 
parede frontal da fachada é também em madeira, um sistema mais pobre, e os vãos existentes, 
no momento anterior à reabilitação, eram em alumínio. 

226  “Explicação breve acerca das duas antigas ferrarias”, publicado a 13/11/2005 em Jornal de 
Notícias, disponível em http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=522054&page=-1 
consultado em 10.03.15
227  FERNANDES, Francisco Barata; Transformação e Permanência na Habitação Portuense – As 
formas da casa na forma da cidade. Porto: FAUP publicações, 1999, p. 68.
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Fig. 65.  Fig. 66.  

Fig. 67.  Fig. 68.  

Fig. 69.  Fig. 70.  

Estado preliminar da fachada principal em frontal

Avançada estado de degradação da cobertura  

Remoção das paredes falsas e rebocos excedentes
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A organização do espaço interior é consequência da morfologia do lote em planta e 
da posição da escada. A sua forma, dimensão e disposição próxima do ‘vértice’ permitem 
dividir, em planta, o lote em duas partes e que a disposição espacial da forma triangular seja 
caracterizada por uma área maior em contacto com a fachada e outra área menor, em meios 
pisos, com acesso a partir dos degraus da escada. As áreas maiores nos três pisos correspondiam 
a zonas de estar e beneficiam de luz natural enquanto os espaços pequenos no vértice são 
espaços de serviço, quartos de banho e cozinha. 

Ao longo dos anos o edifício sofreu intervenções que passaram pela adição de rebocos, 
algumas vandalizações, e houve a colocação de tectos e paredes falsos que cobriam as paredes 
interiores e tectos originais em tabique, reduzindo ainda mais a área útil dos espaços.

O imóvel, na altura da aquisição, encontrava-se em avançado estado de degradação. 
O comprador e novo proprietário, o próprio arquitecto Paulo Moreira, resolveu contratar um 
construtor com grande experiência na área da reabilitação para que o mesmo procedesse à 
limpeza e ao diagnóstico do estado de conservação de uma forma mais empírica. 

Com a remoção dos excedentes e intervenções que não eram as originais, foi possível 
constatar que uma das paredes de meação não atingia a altura total, em cima da pedra construíra-
se a continuação da parede em madeira. Também no piso térreo o mesmo processo de remoção 
tornou aparente uma antiga ligação com a casa vizinha, algo que seria eventualmente normal 
no tempo medieval, ou que poderia indiciar uma propriedade conjunta num tempo passado.

Foi verificado que as principais anomalias do edifício estavam nos rebocos e cobertura, 
cuja estrutura e subestrutura estavam muito deterioradas e até, em parte, inexistente. Contudo 
também foi observado que os elementos estruturais do edifício, desde as paredes em granito 
à estrutura dos pavimentos, estavam em bom estado geral, havendo apenas duas vigas que 
teriam que ser retiradas. Da mesma forma, os elementos de madeira da escada, as portas e o 
pavimento poderiam ser reutilizados.

A Proposta

Este imóvel foi adquirido pelo arquitecto para projectar a sua casa própria, com o espaço 
do rés-do-chão como escritório para o seu ateliê de arquitectura. O objectivo do projecto 
passou por “devolver ao edifício o seu carácter original, com alterações mínimas”228. 

Tendo em conta que a função de habitação seria mantida e o rés-do-chão serviria de 
espaço de escritório, a estratégia para a obra “resumiu-se à substituição e consolidação de 
alguns elementos”229 que estavam degradados ou que não correspondiam ao modo de vida 
actual. 

228  MOREIRA, Paulo; Casinha Reabilitação de Edifício na Rua dos Caldeireiros 79 – 81, Candidatura 
ao Premio IHRU, 2014
229  MOREIRA, Paulo; Casinha Reabilitação de Edifício na Rua dos Caldeireiros 79 – 81, Candidatura 
ao Premio IHRU, 2014
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Sistema Construtivo

A intervenção teve como preocupação manter as características construtivas tradicionais 
e integrar novos elementos que dotassem o edifício de mais conforto e segurança.

Primeiramente foram colmatadas as principais falhas na estrutura da cobertura visto 
que era a parte que apresentava anomalias mais graves e dela dependia a estanquidade de 
todo o edifício. A cobertura existente tinha sido remediada com partes em chapa e o pé direito 
era muito baixo, não permitindo que o último nível tivesse altura suficiente para que fosse 
utilizado. A solução escolhida foi construir uma viga de betão em cima da parede de pedra, que 
serve para levantar o plano da cobertura e garantir uma cota maior no interior.

Mantiveram-se as duas asnas principais de madeira e reconstruiu-se o resto da cobertura 
com elementos idênticos aos originais. Foi acrescentado isolamento térmico e subtelha 
de forma a corresponder a um melhor comportamento térmico e acústico e a garantir a 
impermeabilização do imóvel. 

Tendo em conta o que foi verificado no diagnóstico, em que uma das paredes de meação 
não atingia a altura total, a madeira que estava assente na pedra foi retirada e substituída por 
uma parede em tijolo, recuada em relação à superfície da parede meeira.

No caso da fachada, a intervenção pautou-se principalmente pela substituição dos 
caixilhos em alumínio por outros de desenho simples em madeira e vidro duplo. Do lado 
interior desta parede frontal em madeira foi acrescentado isolamento térmico revestido por 
placas de fibra de madeira de média densidade (MDF). Do lado exterior reabilitou-se o reboco 
usando uma técnica tradicional de reboco à base de cal. 

No ‘vértice’ da casa já existia um espaço destinado para a corete, num local estratégico, 
que serve a cozinha e os espaços sanitários, pelo que foi reaproveitado. No espaço destinado 
ao duche, foi feita uma laje de betão de pequenas dimensões, pois segundo o arquitecto, essa 
zona já apresentava infiltrações e quis evitar situações semelhantes no futuro

Regra geral, nos pavimentos, a estrutura em madeira foi mantida e apenas na do último 
piso foi necessário retirar dois barrotes de madeira que foram substituídos por duas vigas do 
mesmo material, mas com uma secção rectangular enquanto os originais tinha secção circular  
(paus rolados). O soalho foi reabilitado e as tábuas de madeiras que estavam danificadas foram 
substituídas por outras também de madeira. No caso do rés-do-chão optou-se por manter o 
pavimento assente no terreno e refazer o pavimento de cimento queimado. No resto dos pisos 
foram reabilitados os soalhos dos pavimentos e a madeira das escadas e rodapés altos.
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Fig. 74.  Fig. 75.  

Fig. 76.  Fig. 77.  Fig. 78.  

Fig. 79.  Fig. 80.  
75. Escritório no R.Ch. | 76. Estrutura de pavimento e substituição de dois barrotes | 77. Nichos no 
WC | 78. Sala de Estar | 79. Quarto | 80. Cozinha com acesso a plataforma na cobertura | 81  Escada 
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Organização Espacial Interior

No interior do edifício, o sistema construtivo, para além de ser mantido, foi evidenciado. 
Foram retirados os rebocos excedentes, os tectos e paredes falsas, num processo que o 
arquitecto menciona como “despir” o edifício e mostrar o “esqueleto”230 Nesse sentido, os 
arrumos e sanitários nos meios-pisos foram deixados a “nu”, em cimento queimado.

Esta atitude de subtracção tem uma base prática e estética, pois contribuiu para o ganho 
de área útil, tanto em planta como em altura do pé direito e a própria decoração do espaço é 
feita a partir das diferentes texturas das superfícies de pedra, reboco, tabique e madeira da 
estrutura e da criação de pequenos nichos nas paredes. 

A diversidade de elementos é unificada pela pintura branca, que amplia a luz proveniente 
da única fachada e cria a ilusão óptica de espaços maiores. Em vez de adicionar elementos 
decorativos ou mobília que se “agarrem” ao edifício e que o possam deteriorar, os nichos 
“acentuam a relação recíproca entre arquitectura, objectos e apropriação”231, como no caso da 
cozinha, em que o nicho foi criado nas linhas visuais que se cruzam. 

 Foi mantida a disposição espacial pré-existente e respeitada a tipologia original. Nesse 
sentido mantiveram-se a forma e a dimensão da escada, determinante na composição desta 
tipologia que devido à pequena área e forma triangular não permite uma grande flexibilidade.

No piso térreo foi retirada uma parede que separava a zona das escadas de acesso aos 
pisos superiores o que permitiu expandir visualmente o espaço no eixo longitudinal. Este piso 
de contacto com a rua destinou-se a uma área de escritório com arrumo. 

No primeiro piso optou-se por caracterizar o espaço de dormir com a aparência da 
pedra, do tabique e dos barrotes à vista e nos meios pisos as instalações sanitárias foram 
substituídas mas colocadas no mesmo sítio.

No segundo piso, a sobreposição do tijolo sobre a pedra foi realizada num plano 
recuado relativamente à pedra. As ripas de secção trapezoidal, que conformam a subestrutura 
da cobertura, foram deixadas à vista como uma opção estética do arquitecto que pretende 
enfatizar as diferentes texturas, diferenciar o velho do novo e criar das imperfeições uma 
oportunidade de desenho. 

 Assim como no rés-do chão, neste piso também se quis perceber e devolver a originalidade 
de um espaço contínuo pelo que se removeu uma parede falsa, unindo visualmente a sala e a 
cozinha. Neste último espaço substituíram-se as instalações e equipamentos e adicionaram-
se peças contemporâneas em que se percebe a integração e articulação entre elementos de 
diferentes tempos/épocas. 

230  MOREIRA, Paulo; Casinha Reabilitação de Edifício na Rua dos Caldeireiros 79 – 81, Candidatura 
ao Premio IHRU, 2014
231  Idem
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Fig. 81. Pormenor do encontro entre  o remate do balcão da cozinha 
e a parede
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Foi criada uma abertura na cobertura, ao aproveitar a extensão de uma das águas do 
telhado, como um outro ponto de entrada de luz. Reaproveitou-se também uma clarabóia 
no espaço da cozinha como uma passagem para uma plataforma criada na cobertura para 
que a mesma seja acessível. É também neste último espaço do percurso que se aproveita a 
imperfeição do recuado da parede e os cruzamentos das linhas horizontais dessas superfícies 
para rematar o vértice com um nicho como ponto focal.

Velho-Novo

É principalmente nas instalações, equipamentos e questões de conforto térmico e 
acústico que há momentos de encontro entre elementos novos e antigos para que no conjunto 
o projecto corresponda aos padrões de qualidade e conforto da habitação actuais. 

O equilíbrio é conseguido pela articulação dos diferentes elementos, tentando sempre 
manter e até repor características tradicionais e substituir apenas o que estava danificado. Desta 
forma é possível prolongar o bom estado de conservação do imóvel, consolidar a estrutura e 
garantir a sua segurança, bom funcionamento e conforto, prolongando a sua durabilidade e uso 
da habitação ao longo do tempo. 

Se por um lado se retiraram as paredes falsas porque não correspondiam à construção 
tradicional, também não foram feitos rebocos tradicionais. Mostra a vontade de dar alguma 
dignidade a uma estrutura simples e normalmente escondida. Fosse por motivos de respeito 
pelo património, estéticos ou de controlo de custos, a paredes foram salvaguardas também dos 
roços para as instalações eléctricas, que foram encostadas pelo exterior e pintadas de branco. 

Outro momento em que há uma conciliação de tempos diferentes, é no alçado para a 
rua. A parede foi pintada de cinza nos pisos superiores (aros de madeira, caixilhos, caleira e 
tubo de queda de vermelho) e no piso térreo foi assumida a aparência “imperfeita” da pedra 
desgastada, e com a cor que já estava, denunciando assim a passagem do tempo.

Este diálogo, existente entre diferentes tempos, parte de um respeito pela pré-existência 
e uma atitude de simplicidade e humildade, evitando sobrepor um rigor que não existia232. O 
arquitecto acompanhou e esteve presente durante o processo da obra, tomando decisões no 
local, em conjunto com o construtor, não sentido necessidade de fazer desenhos de cortes 
construtivos, o que por um lado também mostra o lado intuitivo da actuação.

A intervenção minimizada do arquitecto, também foi a nível do orçamento com um 
apertado controlo de custos para conseguir que a obra custasse cerca de 440€/m2233. Segundo 
o mesmo, esse valor deveu-se à reutilização de tudo o que podia ser reutilizado, reparado ou 
restaurado. Mesmo a aparência tosca e o desgaste, que foi deixado visível, representam uma 
poupança também a nível do orçamento, a par de um sentido estético.

232  Refere–se à aparência tosca e falta de ortogonalidade. 
233  Informação fornecida pelo Arq. Paulo Moreira. 
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Esta intervenção foi distinguida com o Prémio IHRU, pelo Instituto da Habitação e 
da Reabilitação Urbana em 2014. Segundo o Júri é um exemplo do emprego do conceito de 
sustentabilidade, replicável na reabilitação e revitalização dos centros e bairros históricos, 
mesmo sendo uma situação extrema. O prémio foi atribuído pelo respeito pelo património que 
demostrou “independentemente da sua escala, contrariando a tendência para a sumptuosidade 
das intervenções de reabilitação de edifícios, como forma de reconhecimento e notoriedade.”234

Foi também finalista para para o premio FAD Arquitectura 2015, em que o júri afirma 
“Aunque la casa habla la misma lengua que el barrio tradicional en que se integra adquiere sin 
embargo un carácter particular, contemporáneo. Revela una inteligencia proyectual de gestión 
de recursos, espacio y soluciones. La minuciosidad con que se construyó, como si de una joya 
se tratase, fructifica en detalles constructivos ingeniosos, originales y hasta con sentido del 
humor.”235

234  IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Catalogo premi IHRU 2014, disponível 
em www.portaldahabitacao.pzzt
235  Arquinfad, Júri, FAD Arquitectura 2015, disponível em http://arquinfad.org/premisfad/es/
ediciones-anteriores/?edicio/2015/obra/7656/ consultado em 25.07.15
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B

CASA 83 - 85

Endereço Rua	dos	Caldeireiros	nº	83-85
Ano de conclusão da obra 2013
Proprietário Paulo	Moreira
Arquitecto Paulo	Moreira
Área de implantação 46	m²
Área bruta de construção 184	m²
N.º pisos acima da cota de soleira 4
N.º pisos abaixo da cota de soleira 0
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Enquadramento Histórico e Urbano

Esta casa encontra-se na Freguesia da Vitória, Rua dos Caldeireiros no Nº 83-85, no lote 
adjacente à Casinha, pelo que o enquadramento urbano é o mesmo em ambos. 

Relativamente ao lote em particular, não existe informação sobre a data em que foi 
construído, mas devido à morfologia e história da rua poderá até ter sido construído na época 
medieval. Segundo o arquitecto, o edifício poderá ter origem no séc. XVII, pois a técnica 
construtiva usada, fachada em pedra no piso térreo e madeira nos pisos superiores, é pouco 
comum nesta rua em específico, o que é um sinal de que este edifício poderá ser um dos mais 
antigos dos Caldeireiros. 

A Pré-existência

A Casa 83-85 tem uma área de implantação de 46m2, num lote rectangular, totalizando 
uma área bruta de construção de 184m2 que se divide por 4 pisos. O edifício tem duas fachadas, 
a traseira, que está virada para o pátio de um outro lote, ao qual não se tem acesso, e usufrui 
da luz solar proveniente de Sul, e a fachada principal, que está virada para a rua e para Norte.

O sistema construtivo é tradicional no sentido em que as paredes meeiras são em 
alvenaria de granito e os pavimentos em vigamentos de madeira. Este edifício tem um balanço 
sobre a rua, singular nos Caldeireiros, e a fachada em frontal avança gradualmente em cada 
piso.

Este volume, cuja função original era de habitação, organiza-se em torno da escada 
localizada transversalmente, numa tipologia de lote profundo, em que esta mesma escada 
permite a separação de dois espaços, um na parte anterior e outro na parte posterior. A escada 
vence a altura dos pisos com apenas um lanço, através de degraus com espelhos altos e a 
subida de um começa no sentido contrário do anterior, sem que se sobreponham na vertical.

No momento da aquisição do imóvel foi realizado um diagnóstico de forma a apurar o 
estado de conservação do mesmo. Verificou-se à partida que os rebocos da fachada estavam 
em mau estado. No interior do edifício havia intervenções, feitas ao longo do tempo, incluindo 
rebocos excedentes e tectos falsos. A parede de meação, partilhada com a Casinha, tinha o 
mesmo problema, acabava no segundo piso, e no terceiro havia elementos de madeira que 
se encontravam muito danificados. A cobertura existente também estava em mau estado de 
conservação e em algumas partes inexistente ou com falhas, pelo que ocorriam infiltrações. 

A Proposta

Tendo em conta que o objectivo principal era criar uma habitação para o irmão, e que 
o edifício totalizava 184m2, o Arq. Paulo Moreira dividiu e adaptou o edifício em tipologias 
diferentes. Criou então dois apartamentos nos pisos superiores, no segundo piso um T1 e nos 
últimos dois pisos um duplex T3, um para arrendar e o outro para o irmão. Assim sendo, o 
edifício manteve a sua função de habitação, mas ao contrário dos outros casos de estudo, a 
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Fig. 85.  Fig. 86.  

Fig. 87.  Fig. 88.  

Fig. 89.  Fig. 90.  

86. Fachada de frontal com anomalias visíveis a nivel dos rebocos e caixilhos | 87.corredor no R.Ch 
deteriorado | 88. 89. e 90 Áreas comuns em mau estado de conservação | 91. corredor do último piso 
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intervenção transforma este edifício em habitação plurifamiliar.

Também este projecto de reabilitação se baseia no diálogo com o contexto urbano, mas 
a diferença da Casinha, foi criado no rés-do chão um espaço de comércio diurno, neste caso 
de restauração. Esta escolha tem como base contrariar a tendência de proliferação de espaços 
de uso exclusivamente nocturno na Baixa do Porto. Portanto, com esta intervenção o edifício 
mantem-se a multifuncionalidade original com a acrescentada intenção de trazer vida ao dia-
a-dia da cidade. 

Sistema Construtivo

Tendo em conta que a estrutura do edifício se encontrava num bom estado de 
conservação geral, a reabilitação do edifício passou por mantê-la quase na totalidade. A 
intervenção foi pouco intrusiva ao manter as técnicas construtivas tradicionais, os materiais 
antigos, volumetria, forma e dimensões do edifício.

 A reabilitação consistiu, primeiramente, em garantir condições de estabilidade do 
imóvel e para isso realizou-se a consolidação das paredes de apoio. De seguida foi reconstruída 
a cobertura na sua totalidade com uma estrutura de madeira idêntica à original. Foi adicionado 
pelo interior isolamento térmico e subtelha no exterior, de forma a melhorar o comportamento 
térmico, acústico e garantir a adequada impermeabilização. Pelo interior subtraiu-se o tecto-
falso, valorizando o espaço do último piso com um pé-direito avantajado.

Foram realizadas obras de reabilitação na fachada do imóvel. A intervenção pautou-se 
pela preocupação de manutenção do sistema construtivo em frontal e pelo desenho dos vãos. 
No exterior, se o andar em contacto com a rua foi deixado com um aspecto gasto, e não se 
removeram da fachada as identitárias frases “há festa cá dentro”, “não fiques à porta”, “ficas 
para jantar?”, “precisas de casa, entra”; já nos andares superiores, as superfícies foram tratadas. 

O reboco da parede de frontal foi retirado e recolocado com a técnica tradicional à base 
de cal, pintado com cor rosada, e de vermelho, os elementos de madeira, caleira e tubo de 
queda. No piso térreo, mesmo com a mudança de tipologias, a porta da entrada original foi 
reabilitada, pintada e usada como entrada comum dos apartamentos. No interior da fachada 
dos pisos superiores, por motivos de conforto térmico, a espessura da parede foi aumentada 
através da colocação de isolamento térmico e placas de fibra de madeira de média densidade.

A nível dos caixilhos, substituíram-se os do rés-do-chão, que sendo em alumínio não 
eram os originais. Foram colocadas portas de caixilho de madeira e vidro simples para o 
espaço de restauração. Nos pisos superiores ainda se encontravam os caixilhos originais e 
foram reutilizados como portas de armários. No seu lugar, foram colocados novos, em madeira 
também, com desenho idêntico mas com vidro duplo e pintados de branco.

Todas as vigas em madeira foram mantidas e foram reabilitados os elementos de madeira, 
nomeadamente a estrutura da cobertura e dos pavimentos, as escadas, os soalhos, corrimões e 
os rodapés. Foram substituídas as tábuas do soalho em maus estado e nos espaços sanitários 
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substituídas por mosaico e foram feitas duas pequenas aberturas para os tubos da salamandra. 
No caso da corete, foi aproveitado o acesso vertical para a mesma.

Evidenciaram-se, assim como na Casinha, as texturas das superfícies de pedra, reboco 
e tabique dos tectos e paredes. Os elementos utilizados materializam uma ideia de reabilitação 
a partir de elementos antigos, provenientes de outros edifícios da cidade do Porto onde se 
tornaram desnecessários. Os mosaicos hidráulicos, utilizados em diversos pontos do edifício - 
desde a entrada e sanitário do rés-do-chão, até à zona da salamandra na sala do piso 2, sanitário 
e terraço do piso 3 - são novos, mas restos de produções antigas que jaziam esquecidos em 
fábricas.

Organização Espacial Interior

Tendo em conta a mudança da tipologia, é a nível do desenho do espaço interior que 
o edifício sofreu mais adaptações, principalmente em relação ao uso dos mesmos. No piso 
térreo, manteve-se maioritariamente a organização existente sendo. O diálogo com o contexto 
urbano envolvente, característico da tipologia de casa burguesa mais antiga do Porto, é 
reforçado através da extensão da rua para o interior do espaço de restauração, com pavimento 
em paralelepípedo de granito. 

No interior, foram reutilizadas portadas antigas provenientes de um outro edifício, 
do Hospital Conde Ferreira. Estas serviram como separação entre a entrada comum aos 
apartamentos e o espaço de restauração, entre elas foi colocado isolamento acústico. Do 
lado mais público, as portadas conferem um carácter de “ruína”, do lado mais privado foram 
pintadas de branco. Foram mantidos os barrotes originais à vista, os quais especula-se serem 
do Brasil, e junto com a iluminação baixa e a aparência natural dos materiais, confere-se 
uma atmosfera de intimidade. As mesas, balcões e prateleiras, desenhadas pelo arquitecto, 
integraram-se no espaço e há elementos que ajudam no desenho do mesmo, como por exemplo 
o varão perto do pavimento, que tanto constitui apoio para os pés como remate das portadas 
irregulares na sua altura.

O espaço público no espaço de restauração contrasta com os espaços de serviço. Na 
cozinha, utilizaram-se materiais e técnicas contemporâneas, por forma a corresponder a 
elevados padrões de qualidade. Os sanitários encontram-se “despidos” e pontuados por alguns 
elementos reaproveitados, como o caso de uma janela antiga transformada em espelho e 
mosaicos de padrões coloridos. Aqui, os visitantes podem deixar mensagens nas paredes, tal 
como foi feito na fachada junto à rua.

Nos pisos superiores, a posição das escadas originais foi respeitada, o que possibilitou 
que o projecto se desenvolvesse a partir da tipologia original. A intervenção apoiou-se na 
substituição dos elementos em mau estado de conservação e na adaptação pontual da disposição 
espacial, de modo a cumprir com áreas e padrões de conforto actuais.  Dos ajustes inclui-se 
uma ligação entre a frente e traseira do apartamento, apenas no primeiro andar que é um T1, 
através de uma passagem na zona da escada, e em todos os andares, a redefinição de cozinhas 
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Fig. 94.  Fig. 95.  

Fig. 96.  Fig. 97.  Fig. 98.  

Fig. 99.  Fig. 100.  

Fig. 101.  Fig. 102.  
95. Espaço de restauração - A Sandeira  | 96 . Corredor no R.Ch  |  97. Espaço sanitário  |  98. Quarto  
| 99. Corredor do último piso | 100. Sala de estar e cozinha no 1º andar | 101. Quarto | 102 Terraço no 
último piso | 103. Sala e cozinha  do 2º andar
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e instalações sanitárias.

Essa redefinição deveu-se principalmente à transformação de casa unifamiliar em 
habitação plurifamiliar. Ao fazer dois apartamentos, foi necessário introduzir duas cozinhas 
e ambas foram alojadas em compartimentos pré-existentes, aos quais foi retirada uma parede 
para garantir entrada de luz natural, alguma ventilação e fazer a ligação entre sala e cozinha.

 No primeiro e segundo andar, T3 duplex, as casas de banho foram redesenhadas de 
forma a aproveitar melhor a área e permitir a existências de quartos. Já no último andar 
foi construída de raiz, no espaço de uma alcova, e para alojar as instalações sanitárias foi 
necessário criar uma abertura para a porta e fechar uma parede.

Neste último andar, provavelmente acrescentado numa fase posterior à obra original, 
retirou-se uma marquise que se encontrava nas traseiras e que foi acrescentada pelos donos 
anteriores. O arquitecto considerou que não acrescentava valor pelo que repôs assim o terraço 
aberto e coberto, onde colocou a lavandaria.

Nos pisos superiores, algumas superfícies foram revestidas com portadas idênticas às 
utilizadas no rés-do-chão, mas pintadas com esmalte de cor clara para dar maior luminosidade. 
As portadas tornam-se elementos comuns aos vários pisos do edifício e que pela pouca 
espessura, dividem espaços sem retirar demasiada área útil. 

Velho-Novo

As adaptações realizadas garantiram um melhor aproveitamento dos espaços e maior 
conforto espacial e de usufruto, em conformidade com padrões de habitabilidade actuais. As 
novas tipologias nascem da preexistência, evitando que por capricho, ou rentabilidade, se 
impusessem três apartamentos T1, que teriam implicado mais demolições.

A reutilização de componentes antigos na reabilitação evita a dicotomia do novo versus o 
antigo. Os maiores contrastes encontram-se nas áreas de serviço, cozinhas e espaços sanitários 
e são articulados com elementos simples. O passado não só é permitido, como também é 
protagonista, as próprias marcas do tempo ou vestígios do passado são emoldurados, como 
no caso dos caixilhos antigos nas cozinhas ou aberturas desenhadas para mostrar o sistema 
construtivo original.

As opções referentes a reutilizações, acabamentos, demolições e substituições pontuais 
tiveram também considerações económicas, pois permitiram controlar os custos da obra para 
que a mesma alcançasse os 470€/m2.

Esta reabilitação recebeu uma Menção Honrosa para o Prémio IHRU 2014 pela mesma 
atitude de intervenção efectuada na Casinha, mas com a desvantagem de “ter uma escala 
diferente, (...), com insuficiente luz natural e, sobretudo, ventilação.”236

236  IHRU – Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Catalogo premi IHRU 2014, disponível 
em www.portaldahabitacao.pt
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Fig. 103.  Caixilho original transformado em espelho 

Fig. 104.  Sistema construtivo destacado 

Fig. 105.  Reutilização de caixilhos originais para 
portas de armarios 
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Endereço Rua	do	Barão	de	S.	Cosme	nº	222
Ano de conclusão da obra Maio 2012
Proprietário Marta	Campos	e	Luís	Lima
Arquitecto Marta	Campos
Área de implantação 314	m²
Área bruta de construção 256	m²
N.º pisos acima da cota de soleira 2
N.º pisos abaixo da cota de soleira 0

C 
INTERVENÇÃO MÍNIMA COM REABILITAÇÃO ENERGÉTICA 
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Fig. 106.  Planta Telles Ferreira com localização do caso C

Fig. 107.  Rua Barão de São Cosme

Fig. 108.  Alçado antes e após a intervenção
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Enquadramento Histórico e Urbano

Este projecto refere-se à reabilitação de uma casa situada no número 222 da rua Barão 
de São Cosme, freguesia de Bonfim. Segundo o Arquivo municipal foi construída no final do 
século XIX, em 1885 e a fachada alterada em 1907. 

Esta casa encontra-se perto do actual Jardim de S. Lázaro, jardim inaugurado em 1834237 
e construído por ordem de D. Pedro como local de recreio e lazer das damas portuenses. Num 
período anterior à construção deste caso de estudo, em vez do conjunto de arruamentos (Rua 
Rodrigues de Freitas, Rua Alexandre Herculano) existia o Arrabalde, uma área extensa onde 
se encontravam os oleiros. Também na proximidade existia uma área antigamente chamada de 
Mijavelhas, nome que vem da Idade Média, hoje o Campo 24 de Agosto, onde ainda jaz uma 
arca de água, reservatório onde se guardava a água de um manancial.

Esta zona era considerada a ‘periferia’, e quando a cidade atingiu o limite de densificação 
intramuros, a burguesia passou a habitar as áreas desocupadas numa “nova estratégia urbanística 
de produção de espaço urbano que prefigurava já uma primeira divisão moderna, funcional e 
social da cidade”238. O surto da industrialização da segunda metade do séc. XVIII, o aumento 
das actividades comerciais e mais tarde a vontade de separar a habitação do trabalho levaram à 
construção da tipologia do “terceiro tipo de edifício de habitação que se consolidará a partir da 
segunda metade do século XIX e cuja construção perdurará até às primeiras décadas do século 
XX”239, a tipologia liberal.

A pré-existência

Trata-se de uma casa com a tipologia e sistema construtivo tradicional e típico das 
habitações burguesas portuenses dos finais do século XIX, podendo-se afirmar que pertence à 
habitação do tipo liberal, com influência iluminista. 

As paredes autoportantes são em alvenaria de pedra e pavimentos com vigamento em 
madeira. A escada, transversal e encimada por uma clarabóia circular, encontra-se a meio 
do lote separando-o em duas áreas. O alçado é composto por uma platibanda em pedra, três 
aberturas em cada piso, uma varanda central e a entrada principal encontra-se a um dos lados.

O edifício, exclusivamente de habitação unifamiliar, tem uma área bruta de 256m2, 
dividida em 2 pisos e águas furtadas, que se desenvolve num único volume. A fachada principal, 
voltada para a rua, está virada a Oeste e a das traseiras, a Este, usufrui de um logradouro de 
58m2. A alteração feita na fachada em 1907 teve como objectivo substituir 1 porta por 1 janela. 
Após essa data não há registo de mais alterações.

237  “Do sítio de Mijavelhas à moderna estação do Metro”,em Jornal de Notícias 26.09.2004. 
Disponível em http://www.jn.pt/PaginaInicial/Interior.aspx?content_id=461629&page=-1, consultada 
em 10.03.15
238  FERNANDES, Francisco Barata; Transformação e Permanência na Habitação Portuense – As 
formas da casa na forma da cidade. Porto: FAUP publicações, 1999, p. 169.
239  FERNANDES, Francisco Barata; idem, p. 68.
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Fig. 109.   Fig. 110.   

Fig. 111.   Fig. 112.   

Fig. 113.   Fig. 114.   
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Foi realizada uma inspecção por técnicos especializados em que se verificou que a 
estrutura estava em excelente estado de conservação. As principais anomalias derivam de 
infiltrações através da cobertura, causando essencialmente danos nos revestimentos. Supõe-
se também que tenha havido actos de vandalismo e/ou incêndios devido ao mau estado dos 
revestimentos interiores. 

A Proposta

Este projecto teve como objectivo repôr as características da tipologia, melhorar as 
condições de habitabilidade e fazer uma reabilitação energética de forma a reduzir consumos. 
Um dos factores mais determinante foi um apertado orçamento que ditou qual a estratégia a 
seguir.

“ (…) Foi necessário empreender obras de reabilitação que dotassem o 
edifício de salubridade, de conforto e das infra-estruturas indispensáveis. 
O controlo de custos assumia-se preponderante.”240

Sistema construtivo

Após a realização do diagnóstico e verificar o estado de conservação do imóvel foi 
necessário limpar e desinfestar os elementos de madeira de forma a protegê-los de fungos e 
insectos e assegurar o prolongamento desse mesmo bom estado. Com a mesma atitude foram 
mantidos, reparados e protegidos todos os elementos estruturais principais. 

A nível da cobertura, sendo o ponto em que havia mais infiltrações e consequentemente 
havia mais anomalias substituíram-se os revestimentos e a subestrutura e manteve-se a 
estrutura principal original. Assim poder-se-á evitar futuras infiltrações e restaurar um bom 
nível de segurança estrutural. 

A cobertura também tinha um papel importante nas questões de conforto energético 
e na redução do consumo de energia. Assim sendo foi ventilada e isolada fortemente ao 
nível da laje de esteira e nas vertentes sobre a zona útil. Foi executada com o fim de colocar 
estrategicamente, e de forma desfasada, telhas de ventilação conjuntamente com as telhas 
Marselha. 

Para a reabilitação energética ser assertiva focou-se a atenção nos pontos do edifício que 
estavam em contacto com o exterior, como o caso da já mencionada cobertura, mas também a 
nível da caixilharia. As de vidro simples e danificadas foram substituídas por outras também 
de madeira, mas com vidro duplo, já com classificação de permeabilidade 3 e reproduzindo 
o desenho simples das anteriores. As fachadas não receberam isolamento, por um lado 
porque interferiria com o desenho dos alçados – mesmo no caso do alçado tardoz perderia 
os ornamentos em pedra, e no interior perderia as guarnições de madeira - por outro, porque 

240  CAMPOS Marta, ‘Processo de candidatura à 15ª edição do Prémio João de Almada’, 2014.
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Fig. 115.   Plantas 1.200

Fig. 116.   Corte Longitudinal 1.200.
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o pano de parede tinha pouca área, comparativamente com a área envidraçada, pelo que não 
representaria perdas significativas.

A nível dos pavimentos, a estrutura em madeira foi mantida, o soalho foi restaurado nas 
zonas em que havia elementos danificados e foi aplicado um óleo protector. No pavimento 
térreo foi colocada a impermeabilização com tela mas não foi colocado isolamento241. Como 
o soalho no rés-do-chão se encontrava em mau estado foi substituído por mosaico hidráulico 
garantindo uma melhor impermeabilização e na zona da entrada foi mantido o lajeado de 
granito. Os tectos estavam em muito mau estado, foi utilizado gesso cartonado e aproveitado 
para a colocação das instalações eléctricas.

Este projecto, devido a uma contenção orçamental e simultânea preocupação com 
eficiência energética, teve como estratégia possibilitar um investimento faseado, na filosofia 
“as casas vão-se-fazendo”. Assim sendo, o imóvel foi reabilitado com pré-instalação de infra-
estruturas que permitissem, mais tarde, a colocação de sistema de aquecimento e colectores 
solares, sem desvirtuar o imóvel e as suas características. 

A pré-instalação do termoacumulador e dos tubos de cobre foi feita na cobertura para 
receber posteriormente os painéis solares. Seis meses após a conclusão da obra, graças ao 
Fundo para Eficiência Energética, foi possível a instalação completa do sistema. No caso da 
rede de aquecimento central foi feita em multicamada com isolamento para a futura instalação 
de radiadores de bomba de calor ar-água. 

Houve também a instalação de duas salamandras no rés-do-chão, uma na sala e outra no 
corredor cujo tubo atravessa os pavimentos até à cobertura. No caso da corete, os elementos 
verticais foram adossadas ao corpo da escada numa parede pré-existente.

Organização Espacial Interior

O tratamento do espaço interior, da mesma forma que o do sistema construtivo, foi feito 
retirando o que estava danificado e colocando materiais em concordância com os originais. 
Os rebocos das paredes e os elementos de carpintaria, entre eles, portas, rodapés, guarnições e 
corrimões, foram recuperados.

Houve intenção em manter as características do tipo de construção através da 
conservação das mesmas “assumindo cicatrizes, ora enfatizando características singulares, ora 
ainda destacando as novas funções que agora se sobrepõem”242. A cor branca uniformiza os 
materiais, espaços, superfícies e formas dando um acabamento “clean” que remete para um 
gosto actual, fugindo à hierarquização dos espaços e à pluralidade de elementos decorativos 
da época.

241  Em conversa, a Arq. Marta Campos referiu que foi por motivos de controlo de custos e por pensar 
que a terra tem um bom comportamento térmico. Contudo ficou arrependida e nas obras que projectou 
a seguir incluiu o isolamento no piso térreo.
242  CAMPOS Marta, ‘Processo de candidatura à 15ª edição do Prémio João de Almada’, 2014.
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Fig. 117.   Alçado de frente para rua | 1.200 Fig. 118.   Alçado de frente para logradouro | 1.200

Fig. 119.   Fig. 120.   

Fig. 121.   Fig. 122.   Fig. 123.   
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Tendo em conta que era pretendido manter o programa, as alterações realizadas foram 
com o intuito de adaptar o imóvel às necessidades e padrões de conforto actuais. Essas 
alterações são referentes às instalações sanitárias e compartimentação da casa. 

As infra-estruturas pré-existentes para os quartos de banhos encontravam-se na 
varanda, assim sendo, foram acrescentadas em compartimentos interiores. No rés-do-chão foi 
aproveitado um espaço de arrumação por baixo da escada para a colocação de uma sanita e 
um lavatório. No primeiro piso, através da transformação de espaços secundários adjuntos à 
escada, foi possível criar duas casas de banho. 

A escada tem um papel importante na divisão e uso dos espaços pois a mesma não está 
encostada às paredes de granito. Esta característica permite que no primeiro piso esse espaço, 
por trás do patamar da escada, seja o acesso para uma das casas de banho a partir dos dois 
quartos. No rés-do-chão foram demolidas duas paredes de forma a unificar os espaços da 
sala de estar e sala de jantar e tornar a cozinha mais ampla. Nos standards de hoje em dia são 
apreciados cada vez mais áreas do tipo “open space”, enquanto antigamente havia uma maior 
compartimentação e diferentes usos. A passagem por trás da escada volta a ser importante na 
comunicação entre os espaços anteriores e posteriores, isto é, entre a sala e a cozinha. 

Velho-Novo

A estratégia para este projecto foi o de intervenção pouco intrusiva de forma a diminuir 
os custos da obra e optimizar o investimento, o que permitiu preservar, segundo a arquitecta, 
99% do imóvel original. 

Um dos grandes factores que ajudaram a atingir este objectivo foi a escolha do imóvel, 
para que o mesmo se ajustasse às necessidades e desejos da família e que os mesmos não 
comprometessem as características originais do edifício. Tão importante é o ajuste do dono 
ao imóvel como a adequação do imóvel aos seus desejos para que os compromissos não 
sacrifiquem o ‘bem-estar’ de ambos.

O respeito pela pré-existência assume-se como uma forma de poupança de recursos e 
que resulta numa comunicação e justaposição de duas épocas num mesmo edifício que teve 
ao longo do tempo a mesma função e programa. Essa justaposição, e por vezes até confronto, 
acontece principalmente ao nível das instalações e equipamentos novos que tornam o edifício 
mais eficaz energeticamente.

Apesar de ser uma reabilitação energética, o edifício não foi forçado a cumprir com altas 
exigências de eficiência, tendo havido compromissos, por um lado melhorar o desempenho, 
por outro salvaguardar as características originais. Segundo a arquitecta Marta Campos, “A 
obra de reabilitação aqui apresentada resultou num dispêndio de 350,00€/m2” o que demonstra 
que “é possível reabilitar com qualidade e proporcionar conforto dentro de um contexto de 
forte controlo orçamental”.243

243  CAMPOS Marta, ‘Processo de candidatura à 15ª edição do Prémio João de Almada’, 2014
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Endereço Rua	da	Alegria	nº	892,	Porto
Ano de conclusão da obra Novembro 2013
Proprietário Desconhecido
Arquitecto Inês	Pimentel
Área de implantação	82	m2

Área bruta de construção 301.44	m²	
N.º pisos acima da cota de soleira 3
N.º pisos abaixo da cota de soleira 1

D
HABITAÇÃO UNIFAMILIAR DO INÍCIO DO SÉC. XX
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Fig. 125.   Alçado principal para a Rua da Alegria

Fig. 126.   Implantação  |  1.500
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Enquadramento Histórico e Urbano

Este edifício localiza-se na Rua da Alegria, no nº 892, perto do cruzamento com a Rua 
Latino Coelho. Esta parte da rua pertence à freguesia de Bonfim. 

Pensa-se que este edifício tenha sido construído na primeira metade do séc. XX, e 
segundo o Arquivo do Porto, a licença para a construção deste imóvel data de 1913. Trata-se 
assim de um edifício de habitação do tipo liberal numa zona de expansão da cidade.

Com a revolução industrial houve, em geral, um aumento de população à procura de 
trabalho nas cidades. Da mesma forma ocorreu um movimento migratório para o Porto ao que 
se sucedeu um crescimento económico. Esta dinâmica levou à construção de equipamentos e 
desenvolvimento da indústria metalúrgica e da construção, da empregabilidade e melhoramento 
dos transportes e condições de mobilidade, acentuando cada vez mais a expansão no território.

Com a implantação da indústria fora do núcleo histórico e sobrelotação do mesmo e 
atracção de novos residentes, a freguesia do Bonfim entre 1841 e 1911 retratou esse crescimento 
e em 1900 era a mais populosa da cidade244. Assim sendo a rua da Alegria e esta habitação do 
início do século XX é também o espelho desse desenvolvimento de uma sociedade industrial, 
do desenvolvimento exponencial do território e do aumento da massa edificada que resultou 
na consolidação da cidade. 

Este lote em particular encontra-se hoje em dia numa zona central da cidade, na 
vizinhança de importantes eixos, como o é a Rua Santa Catarina e a Rua da Constituição. Na 
envolvente estão alguns equipamentos, como o caso da Escola Secundária Aurélia de Sousa, 
jardins como o Jardim Marquês de Pombal e o Jardim da Praça Rainha D. Amélia e a estação 
de Metro Marquês de Pombal.

A pré-existência

Este edifício é um exemplo da tipologia da casa burguesa unifamiliar do Porto da sua 
época, com apenas a função de habitação, em que a caixa de escadas central e transversal divide 
em planta a profundidade do lote em duas área, uma em contacto com a fachada principal e 
outra em contacto com a fachada tardoz. 

O sistema construtivo é também tradicional e trata-se de uma estrutura em duas paredes 
autoportantes em alvenaria de pedra de granito e estrutura dos pavimentos em madeira. A área 
de construção totaliza 301,44m2 divididos por uma cave e três pisos. O rés-do-chão é mais 
elevado que o nível da rua e assim sendo a cave é iluminada naturalmente, típico da tipologia 
liberal.

244  “Se todas as freguesias que envolvem o núcleo histórico do Porto crescem assinalavelmente na 
2ª metade do séc. XIX, nenhuma o faz como o Bonfim, que se transforma, em 1900, na freguesia mais 
populosa da cidade, ultrapassando Santo Ildefonso, Sé e Cedofeita que lhe eram superiores em números 
absolutos, aquando do primeiro censo oficial em 1864.” PINTO, Jorge Ricardo – Bonfim – Território de 
memórias e Destinos p. 67.
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Fig. 127.   

Fig. 128.   
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Os sanitários, como é costume encontrar nestas casas, tinham apenas acesso através 
de varandas da fachada tardoz, que neste caso são encerrada. A cozinha, no primeiro piso, 
encontra-se num volume que se destaca desta mesma fachada tardoz.

Ao longo dos anos o edifício foi habitado por várias famílias, inclusive várias em 
simultâneo e acabou por ser negligenciado e descuidado. Também houve falta de manutenção 
e durante dez anos permaneceu devoluto.

Aquando da compra, o imóvel encontrava-se num avançado estado de degradação 
devido ao estado precário da cobertura, o que permitiu infiltrações. Os revestimentos das 
fachadas estavam muito danificados assim como havia falta de alguns caixilhos e os que ainda 
se encontravam agarrados à fachada estavam em mau estado.

Por recomendação da arquitecta Inês Pimentel, foi realizada uma limpeza para proceder 
ao diagnóstico e aclarar qual era o estado real e geral do edifício. Foi assim possível verificar que 
os elementos estruturais de madeira dos pisos e da cobertura e as paredes interiores em tabique 
não apresentavam anomalias. Igualmente todas as carpintarias interiores nomeadamente o 
soalho, portas, guarnições e rodapés estavam em bom estado e poderiam ser reutilizados

A Proposta

O objectivo do projecto foi manter o uso original como habitação unifamiliar e 
restabelecer as características intrínsecas ao imóvel e à tipologia a que pertence. Para isso fez-
se a limpeza e o restauro das peças que podiam ser reutilizadas e a substituição dos elementos 
danificados. Outro dos objectivos foi adaptar este edifício às novas exigências de conforto 
contemporâneas.

“A nível programático pretendia-se recuperar o uso como habitação 
unifamiliar e dar resposta a novos requisitos, acrescentando instalações 
sanitárias e dotando a casa de condições de conforto e eficiência 
energética.”245

Sistema Construtivo 

O sistema construtivo tradicional foi mantido na sua essência. As alterações feitas estão 
relacionadas com um melhor comportamento térmico, uma melhor ventilação e com a própria 
protecção e conservação da estrutura e salubridade do interior.

Para esse efeito, tendo em conta que as telhas preexistentes estavam partidas ou em falta, 
a cobertura foi refeita usando telhas de ventilação de forma a garantir um desvão ventilado. 
Dentro do possível, foram mantidas as asnas, e o máximo de vigas e restantes elementos em 
madeira.

245  PIMENTEL, Inês, Catálogo do prémio IHRU/ Memória descritiva da obra Casinha Reabilitação 
de Edifício na Rua dos Caldeireiros 79 – 81, Candidatura ao Premio IHRU, 2014
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Fig. 129.  Plantas 1.200 

R.C -1
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O interior da fachada principal tinha um trabalho de carpintaria esteticamente apelativo 
e em bom estado, assim a arquitecta Inês Pimentel optou por manter o desenho original e para 
isso preferiu não colocar isolamento. Esta escolha está também relacionada com o facto de 
que se é pela fachada principal que há mais perdas, isto sucede não através da zona opaca mas 
porque é onde existe mais área em vidro, assim, na sua opinião, os ganhos energéticos não 
seriam significativos de forma a compensar a destruição da carpintaria e a nova composição 
do alçado interior. Pelo exterior, todos os azulejos foram substituídos com base nos originais.

A fachada recebeu novos caixilhos pois os únicos que sobravam estavam em muito 
mau estado. Assim sendo, foi importante trabalhar essas áreas em que há maiores perdas de 
calor e os novos caixilhos foram desenhados com vidro duplo, em madeira com borrachas de 
vedação, e de batente ou guilhotina.

No caso da fachada tardoz, e assim como nas empenas, foi colocado isolamento pelo 
exterior pois não representavam uma perda das características espaciais nem estéticas do 
imóvel.  Pelo interior, esta parede da fachada tardoz que encerra as galerias, foi revestida com 
painéis compósitos de madeira e cimento pintado.

As paredes em contacto com o solo foram protegidas da humidade com forra interior 
em gesso cartonado e caixa-de-ar ventilada com a ajuda de grelhas posicionadas em ambas 
as fachadas. A ventilação da meia-cave foi uma questão importante para evitar humidade e 
acumulação de gases. As grelhas foram posicionas nas paredes, portadas, caixilho e nos degraus 
das escadas em que a madeira foi substituída. Existe um mecanismo com um ventilador que 
força a ventilação para a caixa-de-ar para o caso de que exista níveis de humidade muito altos.

No caso dos pavimentos, a laje térrea foi a única que foi completamente reconstruída 
em betonilha pigmentada e camada de impermeabilização com tela e isolamento térmico, de 
forma a também proteger a estrutura e evitar a humidade no ambiente interior e por questões 
de conforto e saúde. 

Nos pavimentos dos pisos superiores, o soalho foi restaurado e algumas tábuas que 
faltavam, ou estavam muito deterioradas, foram substituídas por outras que foram retiradas 
dos espaços que receberam as instalações sanitárias. Foi colocado gesso cartonado com manta 
de lã-de-rocha nos tectos, sendo que no último piso, a espessura é maior e ajuda a estabilizar 
a temperatura interior.

Organização Espacial Interior 

Após verificar o bom estado de conservação tanto da estrutura como de divisórias e 
carpintarias interiores, e estratégia foi recriar, reinterpretar e reforçar a identidade do edifício 
e da época em que foi construído.

Essa estratégia passou por garantir a continuidade do desenho dos espaços a partir da 
recuperação de portas, bandeiras, guarnições e rodapés. Partes desses elementos estavam 
muito danificados e foram colmatadas essas falhas com peças reproduzidas à medida.
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Fig. 130.  Corte Longitudinal | 1.200

Fig. 131.  Alçado de frente para rua | 1.200 Fig. 132.  Alçado de frente para logradouro | 1.200
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Os materiais e cores dos revestimentos são iguais aos originais. No caso dos remates dos 
tectos e das armaduras de iluminação, foi acentuada a hierarquia dos espaços desta tipologia 
ao escolher cores diferentes como separação entre espaços principais e espaços secundários.

Para além do trabalho nos detalhes e da sua importância na caracterização dos espaços, 
todas as divisões da casa foram mantidas na sua forma e dimensão, inclusive a escada interior, 
e todos os elementos que a constituem foram recuperados.

As alterações a nível da organização espacial, em relação à época em que a casa foi 
construída, têm a ver com o uso dos mesmos espaços. Enquanto no início do século XX o 
primeiro piso tinha um espaço para receber visitas, esse mesmo espaço passou a ser a sala de 
estar. No segundo piso, originalmente estavam a sala de estar e de jantar da família, hoje em 
dia, esses mesmos espaços passaram a ser os quartos para os pais e filhos. 

Com esta alteração de usos e segundo os novos modos de vida, foi coerente colocar um 
quarto de banho nesse piso. Contudo, esse mesmo argumento dos novos padrões não motivou 
a arquitecta a fazer uma suite porque isso significaria abrir a parede de tabique, os filhos teriam 
que se deslocar para outro piso e a flexibilidade da tipologia estaria comprometida. 

As novas instalações sanitárias deixaram de estar nas varadas e foras inseridas em 
compartimentos interiores que já existiam. No caso do segundo piso, numa alcova com abertura 
para a zona da escada (iluminada pela clarabóia), nas águas furtadas, num outro espaço que 
também já existia. Estes espaços foram os espaços que sofreram uma intervenção mais forte 
pois foi retirado o soalho para proceder à impermeabilização dessas áreas e execução de uma 
base em painéis de contraplacado, assentes nas vigas do sobrado. 

Contudo, para proteger organização dos espaços e elementos originais, evitou-se 
danificar as paredes em tabique através da colocação de uma parede autoportante em gesso 
cartonado. É nesta parede que foram colocadas as novas instalações das infra-estruturas 
hidráulicas (peças sanitárias suspensas, caminho de redes e abastecimento e recolha de águas). 
Com a mesma preocupação e através de um cuidado desenho, foi colocado estrategicamente 
a prumada vertical, para que ambas as “forras técnicas” se cruzassem num único ponto e a 
intervenção fosse menor.

Velho-Novo

Nesta reabilitação houve um grande cuidado em devolver ao edifício o aspecto e o 
carácter original, quase como que numa viagem no tempo. A escolha dos revestimentos e 
das cores foram de encontro ao que existia antes, tanto dos elementos de madeira interiores, 
como as dos caixilhos, foram cuidadosamente escolhidas. Também no caso dos azulejos da 
fachada principal foi escolhida uma cor utilizando como base uma peça original. Em termos 
de revestimento foram utilizados os tradicionais soletos de ardósia nas águas furtadas. Em 
pavimentos, no interior, tanto na cozinha como nas instalações sanitárias, foi usado o mosaico 
hidráulico.
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Fig. 133.   Fig. 134.   Fig. 135.   

Fig. 136.   Fig. 137.   

Fig. 138.   Fig. 139.   
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Por outro lado houve uma apropriação, conforme os parâmetros contemporâneos no que 
diz respeito a aspectos técnicos. Principalmente na cave, que foi impermeabilizada, isolada, e 
ventiladas com paredes revestidas com gesso cartonado e pavimentos com betonilha.

O esforço em combinar diferentes tempos é também no desenho, feito à medida e com 
o mesmo desenho, dos caixilhos e na reinterpretação, a partir de outros casos do mesmo tipo, 
da fachada tardoz, que manteve o carácter de parede ligeira. Em resumo, foi possível, graças 
ao trabalho de detalhe, ser fiel à essência do edifício. 

De facto, esta reabilitação recebeu uma Menção Honrosa para o Premio IHRU 2014, 
pelo “cuidado notável nos detalhes arquitectónicos e construtivos” e “sistema de ventilação 
bastante funcional, um factor extremamente importante que contribui para a manutenção dum 
edifício reabilitado.”246

246  IHRU –  Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, Catalogo premi IHRU 2014, disponível 
em www.portaldahabitacao.pt

Fig. 140.   Pormenor da 
grelha de ventilação 
colocada nas tábuas que 
foram substituídas



Intervenção Mínima: Quando menos é suficiente                                                                  

144

4.6. ANÁLISE DOS CASOS DE ESTUDO
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“uma forma só possui significado na medida em que representa ou satisfaz, 
para além de um homem, toda uma sociedade que dela se utiliza”247

Os casos de estudo são de períodos e tipologias diferentes e demonstram a evolução 
da própria cidade. Do caso A ao D, por ordem cronológica da sua construção, são visíveis o 
aumento das áreas, aumento da largura do lote, a regularização da forma da planta, uma certa 
estabilização da posição da escada, como também o aumento da largura das ruas.

Apesar das diferenças de contexto, e do primeiro ao último caso haver uma diferença 
de três séculos, a tipologia da casa burguesa manteve uma lógica semelhante, de lote estreito 
e que desenvolve na profundidade, e que foi sendo consolidada com a experiência e o 
tempo. Da casa mais pobre na sua construção, à mais nobre, houve repetição de técnicas 
construtivas. Mesmo no séc. XX, período de industrialização e da aplicação da construção em 
ferro, os modelos arquitectónicos foram produzidos em massa usando sistemas construtivos 
tradicionais e materiais locais.

Recordando a citação que inicia a apresentação dos casos de estudo, há uma analogia 
entre o trabalho de um homem anónimo e um canal de água escondido, que torna o solo mais 
verde e que, em conjunto com outros canais fluem e tornam-se num bem perene. Da mesma 
forma, cada uma destas parcelas estimula e dá vida, e em conjunto conformam a cidade, 
material e imaterial.248

247  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço. Porto: FAUP publicações [1962], 1999, p. 26;
248  Com imaterial refiro-me não apenas à cidade como construção, mas sim à sua população e 
cultura.

Fig. 141.  Casos de estudo nas distintas fases de desenvolvimento do Porto

B
C

D

A
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Caso de estudo A B

Arquitecto Paulo Moreira  Paulo Moreira

Função Habitação Unifamiliar + Escritório Habitação Plurifamiliar  + Comércio

Localização Rua dos Caldeireiros Rua dos Caldeireiros

Data de 
Construção

Anterior a 1951. 
Provavelmente séc. XVII

Anterior a 1951. 
Provavelmente séc. XVII

Data de 
Reabilitação 2013 2013

Área Planta: 19m2 
Total: 57m2

Planta: 146m2 
Total: 184m2

Orientação 
fachada 

principal
Norte Norte

Morfologia 
e Forma  

Nº Pisos 
Largura lote

Profundidade

Tipologia Mercantilista Mercantilista

     Esc. 1.500            | A- Casinha. Aqt. Paulo Moreira            |   B- Casa 83/85. Aqt. Paulo Moreira     |   

Tabela 7 - Comparação dos casos de estudo
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C D Caso de estudo

Marta Campos Inês Pimentel Arquitecto

Habitação Unifamiliar Habitação Unifamiliar Função

Rua Barão de S. Cosme Rua da Alegria Localização

séc. XIX séc. XX Data de 
Construção

2012 2013 Data de 
Reabilitação

Planta: 113m2 
Total: 256m2

Planta: 82m2 
Total: 301.44m2 Área

Oeste Oeste
Orientação 

fachada 
principal

Morfologia 
e Forma

Nº Pisos 
Largura lote

Profundidade

Liberal Iluminista Tipologia
C- Intervenção. Arqtª Marta Campos.            |   D- Habitação Unifamiliar. Arqtª Inês Pimentel
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“…o espaço organizado pelo homem é condicionado na sua organização 
mas, uma vez organizado, passa a ser condicionante de organizações 
futuras…”249

Todos os casos de estudo mantiveram a função de habitação – sendo que só um passou 
de unifamiliar para plurifamiliar- pelo que as condicionantes foram mais fáceis de gerir do que 
se a intenção fosse mudar a função original.  

O caso A pela sua morfologia e mínima área de 19m2, seria o mais difícil de adaptar, 
por ser menos compatível com o modo de vida contemporâneo, habituado a áreas maiores e 
tipologias T2 ou T3. Contudo, funciona bem num agregado familiar não tradicional. Tendo 
em conta que o projecto é destinado para um agregado familiar constituído por uma pessoa, 
jovem, os espaços pequenos e espelho dos degraus altos não foram considerados um problema. 

“A maior dificuldade consiste em saber antes de mais avaliar com 
justiça a necessidade ou a oportunidade da intervenção…”250

Assim como referido anteriormente, as casas encontravam-se num estado de conservação 
semelhante. Em conversa com os arquitectos, todos referiram que inicialmente os imóveis 
pareciam piores do que de facto estavam. Assim, os trabalhos de diagnóstico não só foram 
esclarecedores, como orientaram a estratégia de intervenção localizando as anomalias e a 
natureza das mesmas. 

Estes quatro projectos de reabilitação possuem intenções de projecto semelhantes, uma 
atitude de minimizar a intervenção tendo como base a própria pré-existência, a valorização da 
sua peculiaridade, salvaguarda das suas características tipológicas, morfológicas e construtivas 
e suas actualizações.

Havendo um conceito de património mais amplo que abarca a habitação corrente e 
humilde, as morfologias, as técnicas construtivas, os componentes, materiais e outros 
elementos, são constituintes de um valor cultural, que “é irreversível, não podendo vir a ser 
o que já foi ou mesmo continuar a ser o que foi.”251

As intervenções assentaram numa estratégia que passou pela substituição dos elementos 
danificados. Sendo que a cobertura e seus elementos eram os que estavam em pior estado de 
conservação, foi onde houve uma maior intervenção. Em todos os casos foi uma oportunidade 
para colocar isolamento e melhorar o comportamento térmico dos edifícios. Nas reconstruções 
das estruturas das coberturas foi usada madeira e a técnica pré-existente. Pelo exterior, telhado, 
sistema que pela subdivisão de elementos permite uma maior facilidade de reparação, no seu 
conjunto faz parte de uma paisagem no porto, marcada pelas telhas laranja.

249  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço. Porto: FAUP publicações [1962], 1999, p. 21;
250  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 168
251  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço. Porto: FAUP publicações [1962], 1999, p. 58;
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A maioria manteve a forma e a cota, excepto no caso A, em que o pé direito não permitia 
a utilização no último piso. No caso A também foi adicionada no exterior uma plataforma 
metálica, leve e acessível, que não é visível desde a rua e oferece um espaço de lazer. No caso 
C houve a colocação de painéis solares. Em ambos os casos, estas adições de componentes, 
desmontáveis e leves, respeitam o princípio de reversibilidade presente na Carta de Veneza 
sobre o restauro.

Os pavimentos de soalho foram também, em todos os casos, preservados, excepto nos 
espaços sanitários. As vigas e tábuas danificadas foram trocadas por novas, de outras obras ou 
de outras zonas do mesmo edifício. É possível distinguir as que foram substituídas pelo tom da 
madeira. No caso A, no lugar de barrotes de secção circular que estavam danificados, passaram 
a haver vigas de secção rectangular. De alguma forma estas modificações vão de encontro a 
um dos princípios de restauro de Boito “a falta de autenticidade da zona restaurada deve poder 
ser distinguida dos elementos originais do edifício à vista desarmada.”252

A inevitável evolução dos tempos exige outras condições nas habitações, pelo que 
em todos os casos foram colocadas novas instalações sanitárias e cozinhas, sendo estas as 
situações em que mais adaptações houve. Também para a melhoria de conforto e redução de 
gastos em aquecimento, em todos os casos procedeu-se à alteração dos caixilhos para outros 
de igual desenho mas com vidro duplo. 

Relativamente ao isolamento das fachadas, nos casos C e D optou-se pela não colocação, 
por considerar que a mesma danificaria o desenho do alçado interior e os elementos decorativos. 
Só nos casos A e B, foi colocado isolamento pelo interior, mas atendendo ao facto de que 
ambas as fachadas principais estão viradas a Norte, a construção da parede era em frontal e de 
pouca espessura, foi justificado e considerado uma necessidade.

Em todos os casos de estudo, a estrutura em alvenaria de granito encontrava-se em bom 
estado de conservação, o que demonstra a sua grande resistência e durabilidade. Apenas os 
acabamentos, tanto rebocos como azulejos, elementos reparáveis, estavam danificados. 

Nos casos A e B, a falha existente na parede meeira, foi solucionada em conjunto, e o 
processo de descoberta das condicionantes da obra foi oportunidade e mote de criatividade 
e de desenho. A parede em tijolo sobreposta à de pedra, do lado do caso A, encontra-se num 
plano recuado e ajuda a acentuar a perspectiva do espaço com o ponto focal num nicho (ao 
fundo, no espaço da cozinha). No lado do caso B, existe num plano avançado relativamente 
ao granito, que cria um contraste de texturas, culminando nas molduras subtraídas à parede.

 Comparando as quatro intervenções, o caso B, apesar de ter uma lógica semelhante 
à dos outros, foi o que sofreu mais alterações devido à mudança da tipologia de habitação. 
Relativamente aos outros casos, parece ser possível afirmar que enquanto no caso D, um 
dos objectivos da Arq. Inês Pimentel foi devolver, na medida do possível o aspecto original, 

252  CHOAY, Françoise, Alegoria do Património. Lisboa: Edições 70 Lda., Janeiro 2008, p. 168
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Caso de estudo
A B

Antes Depois Antes Depois

Estrutura da
 Cobertura Mau estado.  

Infiltrações.

Viga de betão. 
Mudança de inclinação. 
Reconstrução da 
subestrutura. Colocação 
de isolamento térmico 
e subtelha. Asnas 
mantidas. Criação de 
plataforma acessivel.

Mau estado.  
Infiltrações.

Reconstruída a 
estrutura.  Colocação 
de isolamento 
térmico e subtelha 
Manutenção da cota e 
da forma.

Paredes
 Autoportantes

Bom Estado. 
Alvenaria de 
pedra e falhas 
em madeira. 
Existencia de 
paredes falsas 
(intervenções 
ao longo dos 
anos)

Remoção de paredes 
falsas e rebocos 
excedentes. Construção 
de parede em tijolo 
sobre a de pedra

Bom Estado. 
Alvenaria de 
pedra e falhas 
em madeira.

Subtracção da 
madeira e construção 
de parede em tijolo 
sobre a de pedra

Fachada 
Principal

Estrutura de 
madeira em 
bom estado. 
Caixilhos de 
alúminio e 
vidro simples 
e alguns 
danificados. 
Reboco 
danificado.

Substituição por 
caixilhos de madeira e 
vidro duplo. Isolamento 
pelo interior. 
Reboco tradicional 
pelo exterior. R.Ch 
desgastado

Estrutura em 
bom estado.
Caixilhos 
de madeira 
vidro simples 
e alguns 
danificados. 
Reboco 
danificado.

Substituição por 
caixilhos de madeira 
vidro duplo. 
Isolamento pelo 
interior. Reboco 
tradicional pelo 
exterior. R.Ch com 
frases

Fachada
Traseira

‘Vértice’ onde 
passam as 
tubagens e 
courettes.

Manutenção da pré-
existencia.

Mau estado. 
Marquise. 
Caixilhos de 
vidro simples

Capoto. Abertura de 
terraço. Substituição 
de caixilhos de vidro 
duplo

Laje térrea Vigas podres. 
Mau estado.

Cimentada sem 
isolamento.

Vigas podres. 
Mau estado.

Cimentada sem 
isolamento. Cubo de 
granito.

Estrutura de 
pavimetnos

2 Vigas em mau 
estado. Tetos 
falsos. Soalho 
em bom estado 
geral.

Substituição de 2 vigas. 
Remoção de tetos 
falsos. Substituição de 
tabuas do soalho em 
mau estado.
Laje de betão no WC.

Bom estado 
geral

Substituição de 
tábuas podres por 
novas. Utilização de 
azulejos,restos de 
produções antigas que 
jaziam esquecidos em 
armazéns

Compartimentos
 / Dimensão

Paredes em 
tabique em bom 
estado. Paredes 
falsas em gesso 
cartonado.

Paredes em tabique 
mantidas. Remoção 
de paredes falsas. 
Ampliação de espaço 
do piso superior.
Manutenção dos usos 
originais.

Paredes em 
tabique em 
bom estado.

Demolição parcial de 
2 paredes de tabique 
para ampliação de 
espaços. Mudança de 
uso na colocação de 
cozinha e/ou WC em 
alcovas. 

Aspeto/
Acabamentos

Superfícies 
lisas devido às 
paredes e tetos 
falsos. Papel de 
Parede em mau 
estado. 

Textura dos materiais e 
das estruturas visiveis 
e unificados com a cor 
branca. 
Cimento no piso do 
WC e R/c.

Rebocos 
interiores 
danificados. 
Papel de 
Parede em 
mau estado. 

Textura dos materiais 
e das estruturas. 
Branco como 
cor dominante. 
Reutilização de 
portadas antigas de 
outro edificio.

Materiais
Cal, Madeira, 
Granito, 
mosaico, telha, 
gesso cartonado

Cal, Madeira, Granito, 
mosaico, telha, 
cimento.betão, tijolo, 
MDF

Cal, Madeira, 
Granito, 
mosaico, 
telha.

Cal, Madeira, Granito, 
mosaico, telha, 
cimento.betão, tijolo, 
MDF

A- Casinha. Aqt. Paulo Moreira                  |   B- Casa 83/85. Aqt. Paulo Moreira   |   

Tabela 8 - Estudo das alterações e permanêcnias. 
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C D
Caso de estudo

Antes Depois Antes Depois

Subestrutura 
e telhado em 
mau estado

Reconstruída a 
estrutura. Manutenção 
da cota e da forma. 
Isolamento pelo 
interior. Telha de 
ventilação em 
conjugação com 
Marselha. Colocação 
de painéis solares.

Mau 
estado da 
subestrutura e 
telhado.

Manutenção de asnas 
e madres, substituição 
de subestrutura. 
Colocação de telhas 
de ventilação.

Estrutura da
 Cobertura

Bom Estado 
estrutural. 
Rebocos 
danificados

Rebocos refeitos. 
Roços para instalações 
eléctricas

Bom Estado 
estrutural. 
Reboco 
danificados

Rebocos refeitos. 
Meia cave com parede 
em gesso-cartonada e 
caixa de ar.

Paredes
 Autoportantes

Estrutura em 
bom estado. 
Azulejos e 
caixilhos 
danificados.

Sem isolamento pelo 
interior. Substituição 
de todos os caixilhos 
por novos em madeira 
e vidro duplo. 
Azulejos novos iguais 
aos anteriores

Ausência 
ou dano nos 
caixilhos. 
Metade dos 
azulejos em 
falta ou em 
mau estado

Caixilhos novos com 
desenho igual mas 
com vidro duplo. 
Recolocação dos 
azulejos com cor igual 
aos pré-existentes. 
Sem isolamento.

Fachada 
Principal

Reboco 
danificado. 
Alguns 
caixilhos 
danificados

Novo reboco. Sem 
isolamento pelo 
interior. Substituição 
por caixilhos de 
madeira e vidro 
duplo apenas pisos 
superiores

Mau estado

Reconstrução de 
fachada leve com 
viroc, isolamento e 
vidro duplo. Fachada 
em pedra mantida e 
caixilhos originais.

Fachada
Traseira

Lajeado de 
granito em 
bom estado 
e soalho 
apodrecido

Manutenção do 
granito. Laje em 
betãoe. Revestimento 
mosaico hidráulico

Infiltração
Laje refeita em betão. 
Imperbeabilização e 
isolamento.

Laje térrea

Algumas 
vigas em mau 
estado. Soalho  
do 2º piso em 
mau estado. 
Tectos em 
mau estado

Substituição do soalho 
em mau estado com 
tabuas de outros 
edificios antigos. 
Substituição do 
soalho por de mosaico 
hidráulico no WC. 
Tectos falsos.

Vigas e 
Soalho em 
bom estado. 
Tectos 
danificados

Substituição de tabuas 
do soalho em mau 
estado com tábuas 
retiradas do WC. 
Mosaico hidráulico no 
WC. Gesso cartonado 
nos tectos

Estrutura de 
pavimetnos

Paredes em 
tabique em 
bom estado

Demolição de 
2 paredes para 
ampliação de espaços. 
Roços nas paredes 
para instações 
electricas. Alteração 
de portas. Utilização 
de alcovas para 
instalções sanitárias.

Paredes em 
tabique em 
bom estado.

Manutenção de 
todas as paredes de 
tabique. Alcovas 
transformadas em 
WC. Construção de 
parede dupla para 
peças sanitárias 
suspensas. 

Compartimentos
 / Dimensão

Rebocos 
danificados. 
Madeira 
escura. Papel 
de Parede.

Textura lisa pelos 
rebocos. Carpintarias 
interiores pintadas 
de branco. Mosaico 
Hidráulico no WC e 
piso térreo.

Rebocos 
e papel de 
parede em 
mau estado

Reprodução das 
cores dos rebocos 
originais. Rodatectos 
para hierarquizar 
espaços. Instalações 
electricas entre peças 
de rodapés.

Aspeto/
Acabamentos

Cal, Madeira, 
Granito, 
mosaico, telha, 
azulejo

Cal, Madeira, Granito, 
mosaico, telha, 
azulejo. Isolamento, 
gesso cartonado.

Cal, Madeira, 
Granito, 
mosaico, 
telha, azulejo

Cal, Madeira, Granito, 
mosaico, telha, 
azulejo. Isolamento, 
viroc, gesso 
cartonado, ardósia

Materiais

C- Intervenção. Arqtª Marta Campos.        |   D- Habitação Unifamiliar. Arqtª Inês Pimentel

Baseada nos desenhos de demolições e construções, memórias descritivas e conversas com os arquitectos
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tentando salientar os elementos decorativos; nos outros, houve uma interpretação e talvez 
maior actualização. O Arq. Paulo Moreira teve um sentido mais plástico ao utilizar as diferentes 
texturas, aproveitar os problemas e imperfeições como desafio e oportunidade criativa e 
assumir um conceito forte de subtracção. A Arq. Marta Campos optou por dar um aspecto 
mais contemporâneo através da implementação de uma lógica de economia de linguagem, e 
à semelhança da Arq. Inês, houve alguma tentativa de uniformizar imperfeições através de 
acabamentos lisos.

Nos casos escolhidos foram aplicados princípios de economia de meios, em que houve 
um menor uso possível de elementos, simples, para resolver um ou vários problemas, fossem 
esses elementos formas, recursos materiais ou económicos. Nos casos A B e C, não só se quis 
poupar o património contruído, como também a poupança a nível orçamental foi uma grande 
condicionante. Esse contexto forçou uma gestão de prioridades para uma actuação cirúrgica.

Desenhos de Demolições (Amarelos) e Construções (Vermelhos)   
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Restauro de Habitação Unifamiliar no Bon�m, Porto

Execução Mai  2011
1. hall de entrada
2. sala
3. hall escadas piso 0

4. wc piso 0

5. cozinha
6. arrumos

7. dispensa

8. escadas
9. hall escadas piso 1

10. passadiço

11. hall suite
12. wc suite

13. wc quartos

14. suite
15. closet

16. hall quartos
17. quarto 1
18. quarto 2

19. passagem/arrumos 1
20. passagem/arrumos 2
21. águas furtadas

22. casa das máquinas

23. lavandaria
24. varanda piso 0

26. logradouro
25. varanda piso 1

C | Esc. 1.200
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Este trabalho partiu de um interesse em conhecer práticas sustentáveis na arquitectura 
e de que forma um projecto poderia exprimir uma maior consciência ambiental, social e 

económica através de um processo de redução.

Após uma reflexão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável a diferentes escalas, 
o trabalho explorou o contexto de escassez  de recursos naturais, energéticos, biodiversidade, 
água potável e solo fértil, consequências do Homem e das suas actividades. A arquitectura, 
disciplina direccionada, ensinada e aprendida com o objectivo de construir e acrescentar valor, 
tem uma responsabilidade na escassez provocada, visto que a construção é uma das suas 
principais causas. 

Após um estudo da influência exercidas pela construção no ambiente, percebeu-se que 
esta não é pontual nem no espaço, nem no tempo, nem se restringe à acção individual de 
um edifício. A exploração da temática à escala da cidade permitiu perceber que as soluções 
exclusivamente à escala do edifício não são não suficientes. 

“…a indissociabilidade dos fenómenos de organização do espaço a escalas 
variadas não permite aceitar a hipótese de boa arquitectura em mau 
urbanismo, ou, mais claramente, um alto nível arquitectónico pressupõe 
um alto nível urbanístico…”253

Apesar de se enunciarem medidas para reduzir os impactos ambientais de um edifício, 
chega-se à conclusão que a procura de soluções, baseada inteiramente na melhoria de técnicas 
construtivas e na obtenção de casos cujo desempenho é exemplar, acaba por incorrer num 
paradoxo, pois adicionar melhores mas novos objectos, implica mais construção. Para além de 
mais construção, mesmo que esta seja mais sustentável do que a construção corrente, não se 
resolvem nem os problemas derivados da demolição dos edifícios que não cumprem com os 
parâmetros contemporâneos, nem se adiciona mais valor aos mesmos.

A reutilização é assim interpretada como uma possibilidade de abstenção de construção 
nova. Atitude esta que provoca menos impactos negativos no ambiente pois o processo em 
si implica menos consumo de recursos. Por um lado também maximiza o investimento que 
foi feito no início de uma construção ao prolongar a sua vida útil, e por outro, ao satisfazer 
uma necessidade, então uma nova construção passa a tornar-se desnecessária, poupando assim 
recursos. 

Os exemplos de reutilizações de espaços apresentados demonstram que é possível haver 
uma recusa de excesso de construção, e ainda assim responder às necessidades encontradas; 
causar impactos positivos a diferentes escalas e não só em termos ambientais como também 
na vertente social e económica. A minimização da intervenção é uma canalização de esforços 
para as áreas em que se acharam necessárias e que partem da análise e interpretação do 

253  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço. Porto: FAUP publicações [1962], 1999, p.54



Intervenção Mínima: Quando menos é suficiente                                                                  

158

contexto pré-existente. A procura do que satisfaz esse contexto termina em soluções simples e 
que potenciam os valores encontrados nessa mesma pré-existência, o que amplia o campo da 
prática da arquitectura, por pensar além da construção e do objecto singular. 

No campo do existente, explorou-se de que forma os edifícios históricos têm um valor 
ecológico por serem duráveis, reparáveis, menos dependentes de tecnologias, promoverem 
uma cidade multifuncional e densa e por usarem materiais naturais e locais. Isto corroborou a 
ideia de que se deve sustentar o que existe e que o futuro passa por aprender do conhecimento 
tradicional e empírico que se acumulou ao longo dos anos e que é neles e a partir deles que se 
devem fazer ajustes e melhorias. 

Para além do potencial ecológico na reutilização do existente e dos edifícios históricos, 
reconhece-se que os mesmos também acrescentam valor cultural, quando falamos no 
património construído. Nesse campo, a evolução do seu significado demonstrou a importância 
do simples e do humilde como partes constituintes de um sistema de relações, sendo que 
nesse património se encontram valores de memória, arte, história, autenticidade, cultura e 
identidade, essências da sociedade.

Em Portugal, e mais especificamente no Porto, onde há um parque habitacional 
inflacionado e um património rico em deterioração, é ainda mais pertinente focar a atenção na 
reutilização e reabilitação, que por sua vez deve ser feita a partir de uma atitude de minimização, 
pois é o método de intervenção que permite a simultânea actualização e preservação máxima 
dos valores encontrados.

À semelhança dos exemplos anteriores de reutilização e de não-construção, os casos 
de estudo escolhidos respondem às necessidades, não só às do edifício singular como às do 
contexto, através da definição de critérios, hierarquização de prioridades, manutenção do que 
há de valor na pré-existência e implementação de soluções simples, que aplicam princípios de 
economia de meios. 

Estes projectos levaram-me a concluir que no caso de património, a economia de meios 
evita o excessivo individualismo e que é possível a partir de uma reduzida intervenção, estar 
ao serviço geral da sociedade e transmitir ideias e significados fortes, conjugando visão social, 
ecológica e económica.

Em suma, concluo que é possível reduzir a intervenção do arquitecto sem comprometer 
a qualidade arquitectónica, pelo contrário, pode até valorizá-la. A escassez de recursos e 
austeridade justificam cada vez mais uma atitude de redução como uma necessidade, que nasce da 
humildade perante a obra dos outros e motiva a criatividade e a valorização do existente. Pode 
ser assim encarado como um momento de oportunidade de desenvolvimento, em vez de ser 
encarada como um problema. 

Sem querer argumentar que o fim deve ser o abandono da actividade construtiva, 
acredito sim, que os arquitectos se devem questionar sobre a pertinência de uma construção, 
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o quê e em que momentos é suficiente. Assim a simplicidade e atitude de redução não são um 
fim, mas um meio.

“…projectar, planear, desenhar, devem significar apenas encontrar a 
forma justa , a forma correcta, a forma que realiza com eficiência e beleza 
a síntese entre o necessário e o possível…”254

Para finalizar basta apenas referir que, numa fase final da realização do presente 
trabalho, foi divulgado o tema para a próxima 15ª Exibição de Arquitectura na Bienal de 
Veneza: Reporting from the Front, que terá lugar de Maio a Novembro de 2016. No discurso 
do curador, Alejandro Aravena, gostaria de salientar um excerto que comprova de alguma 
forma a pertinência as premissas neste trabalho.

“We would like to learn from architectures that despite the scarcity of 
means intensify what is available instead of complaining about what 
is missing. We would like to understand what design tools are needed to 
subvert the forces that privilege the individual gain over the collective 
benefit, reducing We to just Me. We would like to know about cases that 
resist reductionism and oversimplification and do not give up architecture’s 
mission to penetrate the mystery of the human condition. We are interested 
in how architecture can introduce a broader notion of gain: design as 
added value instead of an extra cost or architecture as a shortcut towards 
equality”255

O resultado do presente trabalho mostra um caminho seguido que não é de todo o único 
possível, demonstra inquietações pessoais e ironicamente uma dificuldade em sintetizar os 
temas abordados. Contudo, devido à sua transversalidade, acredito que será o começo de 
novos interesses e novas procuras.

254  TÁVORA, Fernando; Da Organização do Espaço. Porto: FAUP publicações [1962], 1999, p. 74
255  ARAVENA Alejandro sobre a explicação do projecto para a exibição em http://www.labiennale.
org/en/architecture/exhibition/15iae.html, consultado em 10.09.15
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