
 

 

REABIL

MÍNIMA

 

 

REABIL
EDIFICADO:

MÍNIMA

Orientador: 

Coorientador

REABILITAÇÃO
EDIFICADO:

MÍNIMA E 

METODOLOGIA

CILÍSI

Tese de doutoramento submetida para o grau de

Orientador: Professor Doutor João Paulo Sousa Cos

Coorientador: Professora Doutora Isabel Maria Fernandes Ribeiro 

ITAÇÃO
EDIFICADO:

 DIFERENCIADA
METODOLOGIA

ILÍSIA MÓNICA 

Tese de doutoramento submetida para o grau de

DOUTOR EM 

Professor Doutor João Paulo Sousa Cos

Professora Doutora Isabel Maria Fernandes Ribeiro 

Breda Lacerda Vázquez

M

 

 

ITAÇÃO DO
EDIFICADO: INTERVENÇÃO

DIFERENCIADA
METODOLOGIA

 

 

ÓNICA DUARTE 

  

 

Tese de doutoramento submetida para o grau de

OUTOR EM ENGENHARIA 

 

 

Professor Doutor João Paulo Sousa Cos

Guedes 

  

 

Professora Doutora Isabel Maria Fernandes Ribeiro 

Breda Lacerda Vázquez

 

 

MARÇO 201

 

 

DO PATRIMÓNIO
INTERVENÇÃO

DIFERENCIADA
METODOLOGIA

UARTE ORNELAS

Tese de doutoramento submetida para o grau de

NGENHARIA CIVIL 

Professor Doutor João Paulo Sousa Cos

Professora Doutora Isabel Maria Fernandes Ribeiro 

Breda Lacerda Vázquez 

2015 

PATRIMÓNIO
INTERVENÇÃO

DIFERENCIADA COMO
METODOLOGIA 

RNELAS 

Tese de doutoramento submetida para o grau de 

 

Professor Doutor João Paulo Sousa Costa de Miranda 

Professora Doutora Isabel Maria Fernandes Ribeiro 

PATRIMÓNIO
INTERVENÇÃO 

COMO

ta de Miranda 

Professora Doutora Isabel Maria Fernandes Ribeiro 

 

PATRIMÓNIO 

COMO 



 

PROGRAMA 

DEPARTAMENTO DE 

Tel. +351

Fax +351

�     

 

 

Editado por

FACULDADE DE 

Rua Dr. Roberto Frias

4200

Portugal

Tel. +351

Fax +351

�     

�     

 

 

Reproduç
mencionado 
2014
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 201

 
As opiniões e informações 
ponto de vista do respetivo
responsabilidade legal ou outra 
 
 
Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo 
Autor.
 

 

ROGRAMA DOUTORAL EM 

EPARTAMENTO DE 

Tel. +351-22-508 1901

Fax +351-22-508 1446

     prodec@fe.up.pt

ado por 

ACULDADE DE E

Rua Dr. Roberto Frias

4200-465 PORTO

Portugal 

Tel. +351-22-508 1400

Fax +351-22-508 1440

     feup@fe.up.pt

     http://www.fe.up.pt

Reproduções parciais deste d
mencionado o A

4/2015 - Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenhari
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 201

As opiniões e informações 
ponto de vista do respetivo
responsabilidade legal ou outra 

Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo 
utor. 

OUTORAL EM 

EPARTAMENTO DE ENGENHARIA 

508 1901 

508 1446 

@fe.up.pt 

ENGENHARIA DA 

Rua Dr. Roberto Frias 

465 PORTO 

508 1400 

508 1440 

feup@fe.up.pt 

http://www.fe.up.pt 

ões parciais deste d
o Autor e feita referência ao 
Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenhari

Universidade do Porto, Porto, Portugal, 201

As opiniões e informações 
ponto de vista do respetivo
responsabilidade legal ou outra 

Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo 

OUTORAL EM ENGENHARIA 

NGENHARIA CIVIL 

NGENHARIA DA UNIVERSIDADE DO 

ões parciais deste documento ser
feita referência ao 

Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenhari
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 201

As opiniões e informações incluídas 
ponto de vista do respetivo Autor
responsabilidade legal ou outra em relação a 

Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo 

NGENHARIA CIVIL 201

 

NIVERSIDADE DO 

ocumento serão autorizadas na condição que seja 
feita referência ao Programa 

Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenhari
Universidade do Porto, Porto, Portugal, 2015. 

incluídas neste documento 
utor, não podendo o 

em relação a erros ou 

Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo 

2014/2015 

NIVERSIDADE DO PORTO 

ão autorizadas na condição que seja 
Programa Doutoral

Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenhari

neste documento representa
não podendo o 

erros ou omissões que possam existir.

Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo 

 

ão autorizadas na condição que seja 
toral em Engenharia Civil 

Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenhari

representam
não podendo o Editor aceitar qualquer 

omissões que possam existir.

Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo 

ão autorizadas na condição que seja 
em Engenharia Civil 

Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenhari

m unicamente o 
ditor aceitar qualquer 

omissões que possam existir.

Este documento foi produzido a partir da versão eletrônica fornecida pelo respetivo 

 

ão autorizadas na condição que seja 
em Engenharia Civil - 

Departamento de Engenharia Civil, Faculdade de Engenharia da 

unicamente o 
ditor aceitar qualquer 

omissões que possam existir. 

respetivo 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aos meus Pais e Avós pelo Apoio Incondicional 



 

 



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

 

iii 

AGRADECIMENTOS 

Ao Professor Doutor João Paulo Sousa Costa de Miranda Guedes, meu orientador, e à Professora 
Doutora Isabel Maria Fernandes Ribeiro Breda Lacerda Vázquez, minha coorientadora, pelo apoio, 
incentivo, confiança e dedicação conjunta neste trabalho de investigação e, por partilharem o seu 
conhecimento, potenciando as minhas capacidades como investigadora. 

Aos meus Pais, por todo o apoio disponibilizado durante o meu trabalho de investigação. 

À Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) por todo o apoio prestado como entidade financiadora 
desta Bolsa de Doutoramento com referência SFRH/BD/43755/2008. 

Ao Arquiteto João Branco Pedro e ao Engenheiro António Vilhena (Laboratório Nacional de 
Engenharia Civil) pela discussão sobre a regulamentação da construção aplicada às obras de edifícios 
existentes em Portugal. 

À Arquiteta Ângela Melo, ao Arquiteto Rui Costa e ao Advogado Walter Lopes (Direção Regional da 
Cultura do Norte) pela entrevista conjunta sobre a aplicação da normativa no âmbito da conservação e 
intervenção no património edificado em Portugal. 

À Arquiteta Alexandra Correia e à Engenheira Regina Ferreira (Câmara Municipal do Porto) pelo 
esclarecimento da aplicação de requisitos normativos da legislação ao nível local.  

À Engenheira Margarida Guimarães e ao Arquiteto Patrício Martins (Sociedade de Reabilitação 
Urbana - Porto Vivo) pelo fornecimento da planta do Porto em formato digital e pela disponibilidade 
em mostrar alguns edifícios no Centro Histórico do Porto.  

Ao Professor Claudio Modena, à Professora Francesca da Porto, à Engenheira Giulia Betioli, ao 
Engenheiro Giovanni Guidi e ao Engenheiro Bruno Quelhas da Silva (Universidade de Estudos de 
Pádua, Departamento de Engenharia Civil, Construção e Ambiental) pelos contactos fornecidos e 
apoio facultado durante o meu trabalho de investigação em Itália.  

Ao Arquiteto Luigi Favero (Câmara Municipal de Pádua) pela entrevista e esclarecimento sobre 
inspeção, inventariação e catalogação do património edificado em Pádua e em Itália. 

Ao Arquiteto Sergio Menon (Câmara Municipal de Verona) pela entrevista e discussão da aplicação 
dos critérios inseridos nas Normas Técnicas dos Regulamentos Municipais na intervenção de edifícios 
existentes. 

À Arquiteta Emanuela Carpani (Superintendência do Património Arquitetónico e Paisagístico de Siena 
e Grosseto) pelos contactos fornecidos e esclarecimento do funcionamento da normativa em Itália. 
Agradeço também o contributo da Arquiteta Liliana Mauriello. 

À Arquiteta Paola D’Orsi e à Arquiteta Claudia Buroni (Câmara Municipal de Siena) pela entrevista e 
visita guiada a edifícios reabilitados do Centro Histórico de Siena.  

Ao Professor Marco Giamello e Professora Ana Carli (Universidade de Estudos de Siena) pelos 
contributos sobre técnicas e teoria de restauro em edifícios monumentais em Siena.  

Ao Professor Lorenzo Cantini, à Professora Maria Grazie Folli, à Professor Daniel Bonzagni, à 
Professora Mariacristina Giambruno, ao Professor Maurizio Boriani e à Arquiteta Daniela Brambilla 
(Politécnico de Milão, Polo de Bovisa) pelas entrevistas fornecidas sobre a normativa italiana 
relacionada com a intervenção em edifícios dos centros históricos.  



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA  

 

iv 

Ao Arquiteto Ricardo Genghini e à Arquiteta Verónica Pellacini (Assostudio S.R.L) que esclareceram 
a aplicação da normativa nacional e municipal na intervenção em edifícios antigos no contexto da 
cidade de Monza, Milão.  

Aos Arquitetos: Virgínea Gallego Guinea, Marian Llinares Cervera, Marta Sorribes Gil, Fernando 
Martín-Consuegra Ávila, Juan Queijo de Llana Moya, Elena Frías López, Pilar Llinares Alemparte, 
Carlos Villagrá Fernández, Maria Gavira, Rafael Villar Burke, Amelia Romero Fernández, Teresa 
Carrascal García, Marta Castellote Armero; e aos Engenheiros: Jose Antonio Tenorio Rios, Sónia 
García Ortiga e Júlian Salas Serrano (Instituto de Ciências da Construção Eduardo Torroja – ICCET, 
Madrid, Espanha) pelas entrevistas fornecidas no esclarecimento da normativa em Espanha e a 
aplicação de critérios regulamentares do Código Técnico da Edificação – CTE, em edifícios existentes. 

Ao Arquiteto Luis Vega Catalán (Conselheiro Técnico de Arquitetura e Sustentabilidade, Subdireção 
Geral de Arquitetura e Edificação do Ministério do Fomento, Madrid) pelos seus contributos sobre o 
modo como está a ser adaptado o CTE aos edifícios antigos, sobretudo às exigências de eficiência 
energética e de acessibilidade. 

Ao Engenheiro José Carlos Pérez Martín, ao Arquiteto Juan Diaz-Romeral Bringas e ao Engenheiro 
Luciano Andrés Alegre (Câmara Municipal de Madrid) pela entrevista conjunta, permitindo esclarecer 
o papel das entidades locais na inspeção, proteção e intervenção em património edificado.  

Ao Professor Albert Cuchì Burgos, ao Professor Victor Seguí i Santana, ao Professor Pere Fuertes, à 
Arquiteta Marina Casals-Tres e ao Arquiteto Joaquim Arcas-Abella, (Escola Técnica Superior de 
Arquitetura de Vallès – Universidade Politécnica de Catalunha, Barcelona) pelas entrevistas que 
incidiram sobre a evolução da normativa na Catalunha, e seu contributo para a redefinição do conceito 
de habitabilidade e sustentabilidade ambiental.  

Agradeço o apoio prestado pelos Centros de Investigação a que pertenço como investigadora: 
CONSTRUCT e CITTA (Departamento de Engenharia Civil – DEC, Faculdade de Engenharia da 
Universidade do Porto – FEUP) especialmente ao Professor Anibal Costa, ao Professor Raimundo 
Delgado, ao Professor Paulo Pinho e ao Professor Fernando Brandão Alves. 

Ao Professor João Lopes Porto, ao Professor Vasco Freitas, ao Professor António Pedro Oliveira 
Carvalho e à Professora Helena Corvacho (Secção de Construções Civis, DEC-FEUP) pelas 
entrevistas e contributos técnicos para a realização da Ficha de Avaliação dirigida ao caso de estudo. 

À Professora Fernanda Sousa (Secção de Planeamento, Transportes e Ambiente do DEC-FEUP) pelo 
seu incansável apoio no tratamento e análise de dados estatísticos. 

Ao Professor Joaquim Lopes Teixeira da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto pelo seu 
conhecimento da casa burguesa do Porto e seu contributo para esta investigação. 

Aos Presidentes das Juntas de Freguesia contactadas e respetivos Serviços Sociais. Um especial 
agradecimento à Dr.ª Ana Maria Domingos (Junta de Freguesia de São Nicolau); à Dr.ª Maria de 
Lurdes Rito (Junta de Freguesia de Santo Ildefonso); à Dr.ª Margarida Loureiro e Dr.ª Raquel Seixas 
(Junta de Freguesia de Cedofeita); à Dr.ª Joana Dias e à Dr.ª Irene Moreira (ATL da Junta de 
Freguesia da Vitória), e à Dr.ª Catarina Pinto (Junta de Freguesia de Miragaia) pela sua 
disponibilidade e por possibilitarem o contacto direto com residentes. 

Agradeço a todos os meus amigos, sobretudo aos que me acompanharam nesta etapa da minha vida. 



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

 

v 

ABSTRACT 

This thesis is dedicated to the problematic of the rehabilitation of inhabited buildings with patrimonial 
value, aiming at developing and sustaining an Assessment Methodology for Inhabited Built Heritage - 
MAPEH. It is a methodology based on the systematization of heterogeneous criteria for the analysis of 
old buildings, which combines the evaluation of the patrimonial, technical and social dimensions so it 
can be used in different assessment contexts. 

The importance of this methodological proposal arises from the need to meet the holistic perspectives 
that integrate various dimensions of assessing the degradation of inhabited built heritage, taking into 
account the critical nature of existing regulations and standards, and the challenges associated to 
different conditions of intervention and to the filling of the basic needs of residents. 

The potential of MAPEH as an evaluation tool was validated by applying to the case study of the old 
buildings, inhabited and degraded, of the city centre of Porto. The consequent assessment of the 
characteristics / conditions of the buildings and of the satisfaction of the residents allowed establishing 
classes of buildings supported by quantitative criteria, a procedure that is considered fundamental to 
inventory and catalogue built heritage. 

It is concluded that the proposed methodology is able to collect detailed and integrated information 
about the built heritage being analysed, promoting the application of minimum intervention and 
differentiated criteria, depending on the asset class, contributing to the optimization of the intervention 
processes. Thus, this work highlights the importance of defining targeted intervention levels directed 
and adjusted to the patrimonial, technical and social characteristics of the buildings, constituting 
MAPEH an essential tool in this process. Finally, this research highlights the importance of regulation 
that contains procedures incorporating criteria of flexibility and proportionality for a more agile, but 
weighted-oriented application of regulatory requirements. 

 

KEYWORDS: built heritage; rehabilitation; assessment; minimum intervention; integrated 
methodology; legislation; residential satisfaction. 
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RESUMO 

Esta dissertação é dedicada à problemática da reabilitação do edificado habitado com valor 
patrimonial, e tem como objetivo principal desenvolver e fundamentar uma Metodologia de Avaliação 
do Património Edificado Habitacional - MAPEH. Trata-se de um metodologia baseada na 
sistematização de critérios heterogéneos aplicáveis à análise de edificado antigo e que combina a 
avaliação das dimensões patrimonial, técnica e social, podendo ser utilizada em contextos de avaliação 
diversificados. 

A importância desta proposta metodológica decorre da necessidade de atender a perspetivas holísticas 
que integrem várias dimensões de avaliação da degradação do património edificado habitado, tendo 
em atenção a natureza crítica de regulamentos e normativas existentes e os desafios associados a 
condições diferenciadas de intervenção e à colmatação das necessidades básicas dos residentes. 

O potencial da MAPEH como ferramenta de avaliação foi validado através da aplicação ao caso de 
estudo dos edifícios antigos, habitados e degradados do centro da cidade do Porto. A consequente 
avaliação das características/condições dos edifícios e da satisfação dos residentes permitiu estabelecer 
classes de edifícios apoiadas em critérios quantitativos, procedimento que se considera fundamental 
para inventariar e catalogar o património edificado.  

Conclui-se que a proposta metodologia tem capacidade para recolher informação detalhada e integrada 
sobre o património edificado a analisar, promovendo a aplicação de critérios de intervenção mínima e 
diferenciada, em função da classe patrimonial, contribuindo assim para a otimização dos processos de 
intervenção. Neste sentido, esta dissertação sublinha a importância da definição de níveis de 
intervenção dirigidos e ajustados às características patrimoniais, técnicas e sociais do edificado, 
constituindo a MAPEH uma ferramenta essencial deste processo. Finalmente, esta investigação põe 
em evidência a importância de regulamentação que contenha procedimentos que integrem critérios de 
flexibilidade e proporcionalidade que permitam uma aplicação mais ágil, mas ponderada e orientada 
dos requisitos normativos.  

   

PALAVRAS-CHAVE: património edificado; reabilitação; avaliação; intervenção mínima; metodologia 
integrada; legislação; satisfação residencial. 
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1  
INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO DO TEMA 

Esta dissertação foca-se na problemática da reabilitação do património edificado habitado, tema 
relevante na atualidade quer no âmbito do debate académico, quer no contexto do mercado 
imobiliário, da política urbana e da regulação técnica e/ou normativa. Este estudo procura ter uma 
perspetiva holística sobre a temática que dê suporte à procura de soluções multidisciplinares que 
tenham em conta a heterogeneidade de problemas associados ao edificado e às suas condições de 
utilização e habitabilidade, e que atendam a condições particulares associadas à reabilitação em 
edifícios com valor patrimonial específico. 

A literatura que se tem dedicado ao tema da reabilitação do património edificado mostra com clareza a 
diversidade de causas e de fatores que contribuem para a sua degradação, em especial nos centros 
históricos urbanos, bem como o papel crítico de regulamentos e normativas existentes.  

Este contexto remete para a oportunidade de abordagens sistemáticas que tenham em atenção o estudo 
comparativo de referenciais normativos dirigidos para o património edificado e a sua reabilitação, bem 
como de metodologias de avaliação integrada que contemplem critérios e requisitos capazes de avaliar 
as dimensões patrimoniais, técnicas e sociais do património edificado habitado e degradado. Neste 
sentido, está em causa a necessidade de avaliar para promover condições diferenciadas de intervenção 
no património edificado capazes de integrar (e de combinar) exigências patrimoniais, de segurança e 
de habitabilidade.  

 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

O trabalho de investigação desenvolvido nesta tese resulta da necessidade de encontrar soluções para o 
património edificado antigo degradado, habitado por uma população desfavorecida. Neste sentido, 
considera-se essencial a procura de contributos em referenciais normativos internacionais com 
contextos semelhantes ao Português, bem como em documentos de salvaguarda do património cultural 
internacional, procurando reconhecer aspetos multidisciplinares de avaliação que englobem as 
dimensões patrimonial, técnica e social relacionados com a reabilitação do património edificado. Em 
particular, pretende-se identificar critérios gerais dirigidos para a salvaguarda do património edificado 
e avaliação do seu valor patrimonial, assim como aferir requisitos gerais que permitam avaliar as 
condições de segurança e de habitabilidade dos edifícios de forma a integrá-los numa metodologia de 
avaliação de património edificado que se pretende integrante das várias vertentes que o consolidam. 
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Assim, é objetivo primordial desta investigação desenvolver uma metodologia de avaliação de 
património edificado, degradado e habitado, sustentada e apoiada em bibliografia, em códigos e na 
discussão com especialistas e técnicos nas diferentes dimensões em análise, que inclua aspetos 
técnicos, mas também sociais, nomeadamente as expetativas e anseios dos residentes que habitam os 
edifícios, sublinhando a importância de um entendimento do património edificado numa perspetiva 
holística. A metodologia será validada e o seu potencial será analisado/mensurado através da aplicação 
ao caso de estudo dos edifícios antigos, degradados e habitados do centro da cidade do Porto. O 
tratamento da informação deverá permitir mensurar o valor patrimonial dos edifícios e as condições de 
segurança e de habitabilidade e correlacioná-las, e identificar o grau de satisfação dos residentes de 
forma a poder delinear um perfil global da amostra. Este procedimento irá permitir uma identificação 
integrada das características da amostra e delinear procedimentos para futuras inventariações e 
catalogações dos edifícios, de forma a contribuir para uma maior e melhor sustentação de ações 
futuras de intervenção em património edificado. 

 

1.3. METODOLOGIA DO TRABALHO 

A estrutura geral do trabalho desenvolve-se a partir da problemática já apresentada e que resulta na 
construção de seis capítulos para além desta introdução. 

O capítulo 2 conduz às questões e hipótese de investigação. Baseia-se numa revisão detalhada da 
literatura de onde emerge a temática da reabilitação do património edificado, fundamentada em três 
grandes temas: a conservação do património edificado; a importância das condições de segurança e 
habitabilidade dos edifícios existentes, sobretudo em áreas urbanas centrais e degradadas; e o estudo 
da satisfação residencial. Neste sentido, este capítulo pretende aprofundar a temática da reabilitação do 
património edificado com critérios que sirvam de base teórica e empírica à investigação, justificando a 
necessidade de uma nova abordagem. Expõem-se diversos pontos de vista sobre os temas em análise, 
tendo em vista uma perspetiva alargada e holística que mostre as várias dimensões a considerar na 
procura de soluções para o problema da degradação do património edificado. Para além disso, neste 
debate confronta-se a problemática da aplicação da normativa atual com a falta de critérios para a 
avaliação dos edifícios antigos com características particulares, bem como identificam-se critérios que 
distinguem diferentes perfis de residentes e de necessidades e expetativas em relação à sua habitação e 
área envolvente, que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos moradores. A análise 
destes temas permite aferir lacunas na intervenção e conservação do património edificado, sobretudo 
na sustentação do conceito de intervenção mínima e na colmatação das necessidades básicas 
percecionadas pelos residentes em contextos diferenciados. 

O capítulo 3 debruça-se sobre o estudo comparativo do referencial normativo entre três países da 
Europa do Sul, com características culturais, construtivas e climáticas semelhantes: Itália, Espanha e 
Portugal. Este estudo é construído através da comparação de códigos de construção, documentos, 
normativos e regulamentação atual, tendo como “lente de referência” os parâmetros dirigidos para o 
património edificado existente e a sua reabilitação de forma a aferir procedimentos na identificação e 
classificação do valor patrimonial dos edifícios antigos e critérios mínimos de avaliação das exigências 
funcionais da habitação entre Itália e Espanha. São evidenciados contributos para a investigação face a 
algumas lacunas encontradas na análise do referencial normativo em Portugal. Inclui-se a opinião de 
autores que sustentam este estudo, quer através de consulta bibliográfica, quer através de entrevistas a 
investigadores e técnicos nos vários domínios em análise, de modo a esclarecer procedimentos e 
critérios encontrados no estudo do referencial normativo, assim como questionar a importância da sua 
aplicação na avaliação e intervenção em património edificado.  
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Estes dois capítulos fundamentam o capítulo 4 que justifica e desenvolve a metodologia de avaliação 
do património edificado, salientando a importância das dimensões patrimonial, técnica e social como 
partes integrantes do processo de avaliação. No âmbito deste capítulo são ainda preparadas as 
ferramentas de apoio necessárias à aplicação ao caso de estudo: edifícios antigos, degradados e 
habitados do centro do Porto. 

No capítulo 5 são tratados os dados recolhidos através da aplicação da metodologia de avaliação ao 
caso de estudo. É efetuado um diagnóstico detalhado e completo sobre os edifícios e é efetuada a sua 
classificação/catalogação em função do comportamento mensurado através da atribuição de 
ponderações às variáveis em estudo. Na análise dos dados, identificam-se casos paradigmáticos que 
reforçam a necessidade de estabelecer níveis diferenciados de intervenção mínima em património 
edificado, e que justificam a importância de fomentar processos de inventariação e catalogação e de 
criar níveis de intervenção devidamente sustentados em diagnósticos. Este capítulo valida a 
metodologia desenvolvida no capítulo 4. 

O capítulo 6 discute os resultados obtidos nos capítulos anteriores. Valida a hipótese de investigação e 
mostra que a metodologia de avaliação, através do estabelecimento de níveis de intervenção, 
representa um contributo importante para a conservação do património edificado e melhoria da 
qualidade de vida das pessoas, abrindo portas para investigações futuras. Por último, o capítulo 7 fecha 
o trabalho com considerações finais e recomendações. 

 





REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

 

5 

 

 

 

 

2  
REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

EDIFICADO 
 

 

2.1. ENQUADRAMENTO AO TEMA 

A reabilitação do património edificado é um tema de grande atualidade, alvo de discussão em 
inúmeros fóruns e encontros técnico-científicos. O conceito de património e os critérios associados à 
sua salvaguarda evoluíram ao longo dos tempos, tendo sido registados em cartas, convenções, 
declarações e recomendações internacionais. Neste capítulo faz-se uma análise crítica a alguns destes 
documentos e põe-se em confronto as opiniões de diferentes autores. Em particular, destaca-se o 
debate que sublinha a pertinência da interligação das três dimensões: patrimoniais, técnicas e sociais 
com o objetivo de encontrar soluções sustentadas e integradas, tendo em conta a preservação e 
conservação do património edificado localizado em áreas urbanas centrais. 

Assim, nesta análise sublinha-se a importância da definição de parâmetros de avaliação dos valores 
patrimoniais e das condições de segurança e habitabilidade do património edificado habitacional. Por 
outro lado, faz-se sobressair a necessidade de estudar a satisfação residencial dos residentes de 
edifícios degradados em áreas urbanas centrais antigas, nomeadamente de perceber os perfis 
socioeconómicos dos residentes, as perceções sobre a sua habitação e área de residência assim como 
as necessidades básicas e expectativas. Esta análise tem por objetivo último identificar critérios que 
promovam intervenções sustentadas em património edificado. 

 

2.2. ESTUDO DIACRÓNICO DO PATRIMÓNIO 

2.2.1. ENQUADRAMENTO SOBRE A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO 

O conceito de património é um conceito dinâmico, em constante evolução. O entendimento que se tem 
hoje sobre património edificado cultural e o modo como ele deve ser protegido e conservado, não é o 
mesmo que se tinha na Idade Média ou no Renascimento. Segundo Avrami (2000) a conservação do 
património edificado cultural esteve sempre associada aos valores tangíveis e intangíveis que uma 
determinada sociedade, numa determinada época, lhe atribui. A tomada de consciência sobre o valor 
do património cultural e a necessidade da sua proteção foi por isso um processo evolutivo e lento no 
tempo. No passado, o património protegido limitava-se às antiguidades clássicas. Só mais tarde no 
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século XVIII se alargou à arquitetura medieval e a outras arquiteturas que não as Europeias, por 
incentivo de campanhas arqueológicas1.  

A Revolução Francesa (1789-95) faz surgir as primeiras leis de proteção do património; as pessoas 
que lançaram a revolução e o caos ideológico foram as primeiras a tomar consciência da sua proteção2. 
É nesta altura que se assiste à mudança da designação de “antiguidades nacionais” para “monumentos 
históricos” que, segundo Neto (2001), são os primeiros sinais de aparição de uma consciência social 
pela questão da salvaguarda do património cultural. O conceito de monumento histórico e a 
consciência do interesse público leva à criação de um regime de tutela por parte do Estado Francês. O 
monumento histórico era dado como algo em relação ao qual os danos seriam irreparáveis e a perda 
irremediável. A obrigação de proteger os monumentos históricos implicava o estabelecimento de 
regras de levantamento e inventário. Surgem diversas figuras, como Balzac, Vítor Hugo, Guizot e 
Mérimée, que afirmam que os danos de um monumento podem ser considerados como irreparáveis e a 
sua perda irremediável, alertando para a importância da sua conservação (Choay 1982). 

Apesar das diferenças no grau de industrialização, a maior parte dos países europeus consagram o 
“monumento histórico” a partir dos anos 50 do século XIX. Tendo em conta o desenvolvimento 
industrial de cada país e a sua perspetiva de futuro, assim se determinava o sentido e os valores 
atribuídos aos “monumentos históricos” e que se refletiam em ações transformadoras de maior ou 
menor impacto sobre o existente de acordo com diferentes perspetivas: da reintegração estilística, com 
Viollet-le-Duc (1814-1879), à pura conservação, com Ruskin (1819-1900). Ruskin defendia que o 
edifício residencial era um elemento fundamental e estrutural do tecido urbano, pois representa 
contiguidade e continuidade (Roders et al. 2007). Para Ruskin3 a ruína sustentava a ideia de que o 
monumento devia ter o seu trajeto de vida sem que fosse alterada a sua imagem (Pickard 2001b). Por 
outro lado, Viollet-le-Duc destacava-se de Ruskin pelo seu apoio ao restauro estilístico, criando uma 
gramática estilística gótica a partir de reconhecimentos construtivos4 (Ornelas 2006). Sustentava a 
utilização de materiais modernos em substituição de peças degradadas, defendendo que a cópia e 
original se devem confundir; defendia as alterações nos monumentos históricos, com o cunho do autor 
na intervenção; era da opinião de que um monumento histórico só o era se pertencesse 
simultaneamente a duas épocas históricas (Pickard 2001b).  

Efetivamente, a noção de património histórico à escala urbana nasceu com Ruskin, quando este 
defendia que a cidade antiga não deveria deixar de ser reconhecida e constituída como uma figura 
histórica original e intocável. Opondo-se a estas ideias, Camillo Sitte (1843-1903) assumia, no seu 
racionalismo, ideias parecidas com Viollet-le-Duc, assim como as ideias que afirmavam que a cidade 
pré-industrial aparecia como objeto pertencente ao passado e que assumia a historicidade no processo 
de transformação da cidade no devir da sociedade industrial. Assim, o monumento deixava de ser 
encarado de forma isolada e passava a ser entendido no espaço urbano onde estava inserido (Baptista 

                                                      
1 Mas foi no Quattrocento com os letrados, herdeiros de uma tradição intelectual e da grande revolução humanista dos 

saberes e das mentalidades, que se deu a origem da palavra “monumento histórico”. Contudo, Aubin-Louis-Millin, antiquário 

naturalista, parecia, em 1790, ser o inventor desta palavra (Choay 1982). 
2 Os monumentos sofreram aquilo que Choay (1982) chama de destruição ideológica, importava apagar os sinais do Antigo 

Regime e os monumentos eram aos olhos dos revolucionários, verdadeiros símbolos vivos desse passado. 
3 Ruskin defendia que os monumentos históricos são o ponto de partida para a sua relação sobre a arquitetura e esta 

apresenta-se como o único meio disponível para estabelecer uma relação com o passado (Ruskin 1886).  
4 Redigiu “Dictionnaire Raisonné del’Architecture Française du XI au XVI Siécle” publicado entre 1854-68 e “Entertiens sur 

l’Architecture” publicado entre 1963-72 que exponha o sistema didático e temas arquitetónicos de base, partindo dos 

supostos de construção que estão na origem de toda a edificação. 
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Neto 2001). Acrescenta-se que Gustavo Giovannoni (1873-1947) considerava os conjuntos históricos 
dentro de uma conceção geral de organização do território, reagindo contra o isolamento urbano dos 
monumentos (Choay 1982). Ainda Gonçalves (2007) aponta Giovannoni (1931) como defensor das 
cidades antigas que não eram somente valorizadas pelos seus valores históricos e culturais, mas como 
uma realidade que não pode ser separada de todos os outros atributos urbanos.  

Já Aloïs Riegl (1858-1905) com a obra “O culto moderno dos monumentos“, publicada em Viena em 
1903, contribuiu para a distinção de “monumento” e “monumento histórico” com base na oposição de 
duas categorias de valores: valores de rememoração (ligados ao passado) e os valores de 
contemporaneidade (pertencentes ao presente). É de salientar que nos valores de contemporaneidade 
distinguiu os valores de uso, artístico e de novidade (Riegl 1987), que vieram mostrar que os 
monumentos são intemporais, mesmo quando sofrem alterações ao longo do tempo. 

No século XX, assiste-se à redação da Carta de Atenas para o Restauro dos Monumentos Históricos5 
(ICOMOS 1931). Este documento introduziu a designação de “proteção da área histórica”, existindo 
uma preocupação com a proteção da área envolvente aos monumentos. Este documento alerta para a 
manutenção da fisionomia e identidade das cidades, sobretudo na proximidade dos monumentos. Na 
Conferência de Atenas recomendava-se que os monumentos fossem afetados a usos que respeitassem 
o seu carácter histórico ou artístico, a fim de assegurar a sua longevidade, alertando para a degradação 
provocada pela passagem do tempo e por efeito dos agentes atmosféricos. 

Com a Segunda Guerra Mundial e a necessidade urgente de atuação e recuperação de atividades no 
pós-guerra, os métodos de conservação e restauro praticados até à data mostraram-se inoperativos. 
Seguiram-se então novos debates nos círculos patrimoniais, de forma a chegar a soluções para a 
situação crítica em que viviam as cidades. Desenvolveu-se uma atividade frenética de reconstruções 
miméticas. Em 1946-48 assistiu-se a críticas vindas de Cesare Brandi (1906-1988) que propunha a 
teoria do restauro crítico (1963) iniciada com Camillo Boito (1836-1914). A sua maior crítica foi 
dirigida a Giovannoni e à Carta de Atenas. Na sua teoria, Cesari Brandi reconhecia a especificidade da 
obra de arte e defendida que o restauro deveria reconhecer a obra de arte nos seus aspetos físicos, 
estéticos e históricos, de modo a ser transmissível para o futuro. Além disso, o restauro deveria ter 
como objetivo o restabelecimento da potencial unidade da obra de arte, sem cometer falhas artísticas 
ou históricas e sem apagar as marcas do tempo (Ornelas 2002). 

Estas teorias traduzem a evolução do conceito de património, sobressaindo, primeiro a proteção 
isolada do monumento histórico e, posteriormente, a proteção do conjunto urbano, incluindo sítios e 
conjuntos históricos. O conceito de conservação do património variou com a crescente consciência 
sobre os valores que os monumentos, arquitetura doméstica e arquitetura civil tinham na oposição 
entre a cidade histórica original e intocável defendida por Ruskin e a cidade pré-industrial que seria 
alterada pelo capitalismo industrial defendida por Viollet-le-Duc e Camillo Sitte. Os valores 
históricos, culturais e de uso já defendidos por Gustavo Giovannoni acabaram por ter o mesmo peso 
que os valores artísticos já reforçados com o restauro crítico de Cesare Brandi. 

 

2.2.2. DIMENSÕES E CRITÉRIOS NOS DOCUMENTOS DE SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO  

As cartas, recomendações e convenções internacionais de salvaguarda do património são elementos 
fundamentais para a compreensão da evolução do conceito de património e das diferentes dimensões 
                                                      
5 Gustavo Giovannoni (1873-1947) também participou na redação da Carta de Atenas em 1931, tentou conciliar o valor 

museológico e o valor de uso dentro dos conjuntos urbanos antigos. Na redação deste documento também participaram 

Victor Horta e Giorgio Nicodemi. 
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que o envolvem. A análise destes documentos será sustentada por um debate teórico que revela a sua 
pertinência para a definição de património, dos seus valores e critérios e da conceção de métodos de 
proteção e intervenção.  

Pelo grande marco que constituiu na defesa de princípios que ainda hoje são atuais dentro da 
conservação do património, esta análise terá na Carta de Veneza (ICOMOS 1964) o seu ponto de 
partida. Serão referidos alguns dos artigos mais relevantes no sentido de apontar a perspetiva de 
evolução do conceito de património. Este documento salienta que a conservação dos monumentos é 
sempre favorecida pela sua afetação a uma função útil à sociedade, sendo que as adaptações exigidas 
pela evolução dos usos e dos costumes devem ser feitas dentro de limites que não alterem a disposição 
e a decoração dos edifícios (art.5º); declara-se nesta carta a importância da salvaguarda das áreas 
históricas e conjuntos urbanos, defendendo que a conservação de um monumento implica a 
conservação das áreas envolventes à sua escala (art.6º). Por outro lado, realça-se o papel do património 
como testemunho da história, forçando a responsabilidade coletiva na sua preservação de modo a que 
se possa transmitir toda a riqueza para as gerações futuras. Neste documento defende-se a manutenção 
dos edifícios (características e materiais) e introduz-se aspetos técnicos ligados à conservação. Indica-
se que uma operação de restauro deverá ser sempre acompanhada por um estudo arqueológico e 
histórico (art.9º). Considera-se que se as técnicas tradicionais se revelarem inadequadas, a 
consolidação de um monumento pode ser assegurada através do recurso a outras técnicas modernas de 
conservação e de construção, desde que a sua eficácia seja comprovada por dados científicos e 
garantida pela experiência (art.10º). Expressa-se que quando um edifício contiver estilos diferentes, 
não se justifica a remoção de partes do edifício, a não ser em casos excecionais, quando os elementos a 
remover tenham pouco interesse e quando aquilo que se pretenda pôr a descoberto possua um valor 
histórico, arqueológico ou estético relevante (art.11º). Também se reforça o carácter multidisciplinar 
da conservação (art.2º e art.11º), e realça-se a ideia de que todos os trabalhos de conservação devem 
ser relatados e registados através de publicações e documentos que devem ter como objetivo dar a 
conhecer todos os procedimentos e torná-los públicos (art.16º). Este documento já evidencia as 
dimensões patrimoniais, sociais e técnicas como principais linhas orientadoras na proteção e 
intervenção do património edificado. 

Este documento faz ainda referência às conceções dinâmicas do património que integram novas 
categorias de bens a preservar: centros históricos, património industrial, jardins históricos e paisagens 
culturais, considerando a exigência de novas abordagens. Os princípios defendidos pela Carta de 
Veneza evidenciam assim uma perspetiva inovadora já iniciada nos textos de John Ruskin e William 
Morris do século XIX, contrariando os princípios defendidos por Viollet-le-Duc. A carta de Veneza 
foi de facto um documento charneira que abriu caminho a outras cartas que vieram de encontro à 
salvaguarda do património cultural à escala mundial, tanto no que se refere à proteção dos centros 
históricos e urbanos e seus edifícios, como dos seus valores de identidade e de autenticidade.  

Neste sentido justifica-se analisar a Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e 
Natural (UNESCO 1972) que vem ao encontro da crescente degradação do património cultural e 
ameaças do património natural nos vários países nos anos 70 do século XX. Este documento apresenta 
um conjunto de disposições que sustentam um sistema eficaz de proteção, à escala mundial, para 
reverter o quadro preocupante da altura, considerando que a proteção do património à escala nacional 
é na maior parte das vezes insuficiente, devido aos elevados meios que são necessários, quer a nível 
económico, quer a nível científico e técnico e que em alguns países são escassos. Em relação à Carta 
de Veneza este documento referência de forma objetiva categorias de património: monumentos, 
conjuntos e locais de interesse (art.1º), e apresenta diferentes métodos de intervenção associados aos 
conceitos de proteção, conservação, valorização e restauro do património (art.5º, alíneas c e d). Este 
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documento considera que a degradação ou desaparecimento de um bem do património cultural e 
natural constitui um empobrecimento efetivo do património de todos os povos do mundo, ou seja 
define critérios, promovendo a noção de “valor universal excecional”6.  

Segundo Choay (2000), a Convenção da UNESCO de 1972 contribui para a mundialização dos 
valores e das referências ocidentais, e para o despoletar a expansão universal das práticas patrimoniais, 
despertando a sensibilidade para resolver os problemas sociais dos mais desfavorecidos. Pinho e Sousa 
(2005) alertam para a importância desta Convenção e recomendam a criação de programas educativos 
de informação como forma de sensibilização do público. Este documento continua a reforçar a defesa 
do património, alargando o conceito a uma escala mundial e chamando a atenção para diferentes 
culturas, culminando na criação da “Lista do Património Mundial”. Para além dos valores tangíveis já 
expressos na carta de Veneza, esta convenção abre caminho para a tomada de consciência da 
degradação do património, apelando para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas e 
técnicas de modo a aperfeiçoar métodos de intervenção. Face a esta análise, impõe-se apresentar 
algumas linhas orientadoras insertas em alguns documentos sobre a problemática da preservação do 
património edificado a partir desta data.  

A Carta Europeia do Património Arquitetónico, mais conhecida como Declaração de Amesterdão 
(ICOMOS 1975), surge na defesa do património arquitetónico à escala europeia, apelando à exigência, 
empenho e solidariedade efetiva de todos os Estados da Europa através de estratégias de conservação 
baseadas na sensibilização da opinião pública, tendo em conta os valores culturais, sociais e 
económicos, insubstituíveis. Neste documento o valor do património arquitetónico ganha destaque 
pela diversidade cultural como herança europeia comum aos povos. Adiciona como categorias de 
bens: conjuntos urbanos edificados, construções modestas das cidades antigas e aldeias tradicionais 
inseridas em envolventes naturais (art.1º e art.3º). Nesta carta defende-se a construção de uma visão 
integrada sobre a conservação do património, através de ações localizadas que incluem os cidadãos e a 
conservação dos edifícios com técnicas apropriadas, com a manutenção de materiais e a atribuição de 
funções adequadas (art.7º); promove-se a criação de instrumentos jurídicos indispensáveis e 
apropriados tanto a nível nacional, regional e local (art.8º); divulga-se a educação das pessoas que 

                                                      
6 Principais Critérios para a Avaliação do Valor Universal Excecional: i) representar uma obra-prima do génio criativo 

humano; ii) ser testemunho de um intercâmbio de influências considerável, durante um dado período ou uma determinada 

área cultural, sobre o desenvolvimento da arquitetura ou da tecnologia, das artes monumentais, do planeamento urbano ou a 

criação de paisagens; iii) constituir um testemunho único ou pelo menos excecional de uma tradição cultural ou de uma 

civilização viva ou desaparecida; iv) representar um exemplo eminente de um tipo de construção ou de conjunto 

arquitetónico ou de paisagem que ilustre um ou mais períodos significativos da história humana; v) ser um exemplo eminente 

de implantação humana tradicional, da utilização tradicional do território ou do mar, que seja representativo de uma cultura 

(ou culturas), ou da interação humana com o meio ambiente, especialmente quando este último se tornou vulnerável sob o 

impacto de uma mutação irreversível; vi) estar direta ou materialmente associado a acontecimentos ou a tradições vivas, com 

ideias, crenças ou obras artísticas e literárias de significado universal excecional (o Comité considera que este critério deve de 

preferência ser utilizado conjuntamente com outros); vii) representar fenómenos naturais notáveis ou áreas de beleza natural e 

de importância estética excecionais; viii) ser exemplo eminentemente representativo dos grandes estádios da história da terra, 

nomeadamente testemunho da vida, de processos geológicos em curso no desenvolvimento de formas terrestres ou de 

elementos geromórficos ou fisiográficos de grande significado; ix) ser exemplo eminentemente representativo de processos 

ecológicos e biológicos em curso na evolução e desenvolvimento de ecossistemas e comunidades de plantas e de animais 

terrestres, aquáticos costeiros e marinhos; x) conter os habitats naturais mais representativos e mais importantes para a 

conservação in situ da diversidade biológica nomeadamente aqueles em que sobrevivem espécies ameaçadas que tenham um 

valor universal excecional do ponto de vista da ciência ou da conservação Inserido nas diretrizes para a implementação da 

Convenção do Património Mundial (UNESCO 2005).  
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vivem nestes locais com o aumento da troca de informação entre os vários intervenientes, 
implementando a ideia que todos os cidadãos têm o direito e o dever de proteger o seu património 
edificado, no reforço pelo poder local (art.9º). 

Pickard (2001b) afirma que este documento admite o conceito de “conservação integrada” ao atribuir 
importância à inclusão dos fatores sociais. Refere que as ações de conservação devem ser concebidas 
sem alterar a estrutura social dos residentes, permitindo que todos os estratos da população possam 
beneficiar dos fundos públicos. Conclui que o património arquitetónico só sobreviverá se for apreciado 
pelo público em geral, e isso só é possível através de programas educativos a todos os níveis de 
ensino. Revela que a conservação necessita de artistas e artesãos qualificados cujo talento e 
experiência devem ser mantidos e transmitidos às gerações mais novas. 

A Carta Europeia do Património Arquitetónico foi inovadora porque criou dispositivos legais que 
permitem dar novos usos aos edifícios antigos e satisfazer as necessidades dos modos de via 
contemporâneos, diretrizes implementadas já na Convenção da UNESCO de 1972, e que são 
retomadas nas recomendações expressas pela UNESCO (1976), denominadas de Recomendação para 
a Salvaguarda dos Conjuntos Históricos e a sua Função na vida contemporânea. Neste documento 
defende-se que os conjuntos históricos e seus edifícios devem ser ativamente protegidos contra todo o 
tipo de deteriorações, especialmente as decorrentes de usos impróprios, ampliações inconvenientes e 
transformações abusivas, ou desprovidas de sensibilidade, que prejudiquem a sua autenticidade, bem 
como as provocadas por qualquer forma de poluição (n.º4). Na sequência das ideias da carta anterior, 
acrescenta que para além da criação de medidas jurídicas, técnicas, económicas e sociais, deve ter-se 
em conta a salvaguarda dos conjuntos históricos e o seu enquadramento, adaptando-os às exigências 
da vida contemporânea (n.º7), através da promulgação de textos legislativos que assegurem a 
salvaguarda do seu património edificado (n.º9). Neste documento realça-se a necessidade de 
investigação arquitetónica, social, económica, cultural e técnica, dando relevo à compatibilidade das 
normas de segurança com os critérios de salvaguarda, evitando a degradação e fomentando a formação 
de especialistas nas técnicas de intervenção (n.º12, n. º27, n.º48 e n.º49). 

Segundo Ahmad (2006) esta recomendação clarifica o significado de conjunto histórico, considerando 
todo o grupo de construções e de espaços, incluindo as estações arqueológicas e paleontológicas, 
referindo que dentro dos conjuntos históricos podem-se distinguir: sítios pré-históricos, cidades 
históricas, bairros antigos e rurais, bem como conjuntos monumentais homogéneos. Justifica-se 
também referir as orientações do extinto Lopes (1993) que reforçava a importância da proteção do 
carácter tradicional dos sítios e dos seus edifícios, mantendo o comércio e as atividades tradicionais, 
mas aceitando o modo de vida contemporâneo. Lopes e Correia (2004) considera que esta 
recomendação revela a importância dos inventários analíticos de cada conjunto histórico com 
informação arquitetónica, económica e sociológica. Acrescenta a necessidade de estimular a formação 
de artesãos e de especialistas através da educação escolar e extra curricular, assim como da cooperação 
internacional entre países vizinhos com interesse comuns. 

Esta recomendação revê as normas relativas de salvaguarda dos conjuntos históricos, já que os novos 
usos atribuídos aos edifícios têm como objetivo adaptarem-se às necessidades sociais, culturais e 
económicas dos habitantes, sem desvirtuar o carácter específico do conjunto histórico. Acrescenta 
ainda, em relação aos documentos anteriores abordados, o ponto de vista social, recomendando que as 
autoridades públicas devem assegurar que as populações envolvidas participem no planeamento e 
execução das operações de salvaguarda; aconselha a constituição de associações de moradores e 
proprietários para colaborarem com as entidades responsáveis. Deste modo, esta recomendação abre 
caminho para a necessidade de avaliar a cultura e tradições dos habitantes e a sua relação com o 
património edificado, aspeto que dará origem a outros documentos, como a Carta para a Preservação 
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do Património do Quebéc (ICOMOS 1982). Esta carta é inovadora porque define património na sua 
integra como um resultado combinado das criações e dos produtos da natureza e do homem que 
pertencem à comunidade. Para além disso, este documento é estratégico, visto que pretende 
consciencializar os cidadãos do Québec para a proteção do seu próprio património, incentivando-os a 
preservar e a reintegrar o seu património na vida diária.  

Esta carta defende a expansão de conhecimentos práticos, necessários à passagem destes bens 
patrimoniais para as gerações futuras, garantindo a proteção e salvaguarda permanente do património 
edificado do Quebéc. É inovadora, em relação às outras cartas, visto que admite que os cidadãos têm o 
direito legítimo de participar em qualquer decisão de preservação e revitalização, tendo em vista que o 
carácter dinâmico e funcional do património que deve ser garantido pelos residentes locais. Acrescenta 
que as instituições educativas têm o dever de promover a consciência de que todos os cidadãos têm a 
responsabilidade de preservar o seu património. Este documento apela à necessidade de se 
constituírem inventários sobre o património edificado e a importância da gestão dos centros históricos.  

Tendo em vista estas ideias, a Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa 
(Council of Europe 1985) realça a importância da sensibilização da conservação do património 
arquitetónico junto da opinião pública (art.15º n.º1). Para além disso, redefine os bens arquitetónicos 
em três categorias: monumentos, conjuntos urbanos e sítios históricos (art.1º); realça a necessidade de 
inventários dos bens a conservar com documentação adequada, bem como uma proteção legal 
obrigatória que considere as modalidades próprias de cada estado ou região, e que inclua uma 
supervisão apropriada nos processos de preservação, reparação, reuso e alterações efetuadas nos 
edifícios, tendo em conta a introdução adequada de novos usos (art.2º, art.3º, art.4.º e art.11º, alíneas a 
e b); sugere a criação de diversas fases no processo de decisão através da estruturação da informação 
(art.14º, alínea c); sugere a assistência técnica recíproca entre peritos (art.18º); encoraja a formação 
contínua no âmbito das legislações nacionais e internacionais (art.19º).   

Além disso, este documento suscita a necessidade de criar: apoios financeiros dirigidos ao poder 
regional e local, medidas fiscais para facilitar a conservação do património cultural, medidas de apoio 
à investigação científica, sanções para infrações no cumprimento da legislação de proteção do 
património arquitetónico, faseamento dos processos de decisão com a participação dos vários 
intervenientes públicos e privados e valorização do património arquitetónico junto da opinião pública 
através do uso de políticas de informação e sensibilização do público que visem a união entre a 
arquitetura, as artes, as tradições populares e modos de vida, dentro da escala europeia (figura A1 do 
Anexo A).  

Neste âmbito, Pickard (2001b, 2002) reconhece que a legislação presente na Convenção de Granada 
(Conselho da Europa, 1985) vem evidenciar a definição de património, das suas categorias e 
divergências dentro da Comunidade Europeia, de onde resultam diferentes abordagens sobre os 
edifícios, os conjuntos urbanos e os monumentos (figura A2 do Anexo A). Acrescenta que em alguns 
países a legislação aplicada introduz leis que cobram taxas de subvenção aos moradores em 
determinadas zonas protegidas e, por outro lado, usam leis para fundamentar a proteção dos 
monumentos. Neste contexto, este autor aponta os inventários como instrumentos importantes para 
determinar quais os bens a proteger, servindo como suporte ao gestor na decisão, pondo em evidência 
a necessidade de um estudo mais aprofundado da normativa de modo a que esta se ajuste e seja mais 
flexível na sua aplicação local. 

Esta convenção valoriza a conservação do património arquitetónico quer como elemento de identidade 
cultural, quer como fonte de inspiração e de criatividade das gerações presentes e futuras. Reforça a 
necessidade da troca de experiências entre peritos no domínio da conservação do património 
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arquitetónico. Tendo em conta o âmbito desta convenção, existem outros documentos que dão 
continuidade a estes estudos sobre a conservação do património edificado, nomeadamente a Carta de 
Washington (ICOMOS 1987). Esta carta salienta a importância da gestão dos centros históricos e dos 
seus aglomerados urbanos, propondo planos de salvaguarda através de análises multidisciplinares, 
incluindo fatores arqueológicos, sociológicos e económicos. Também a Convenção Europeia para a 
Proteção do Património Arqueológico (Council of Europe 1992) destaca a necessidade de inventários 
como meio de catalogar e classificar o património arqueológico no reconhecimento da história e 
cultura dos povos. Aliás, esta convenção destaca-se pelo interesse que suscita na atualização dos 
mapas das áreas a intervir através dos inventários e pela promoção da consciência pública sobre o 
valor do património, projetando outros interesses associados à fiabilidade dos levantamentos e 
inventários históricos como importantes documentos que possam permitir uma melhor salvaguarda do 
património cultural. Pickard (2001b) argumenta que esta convenção apela para a conservação 
integrada, através da articulação da arqueologia com outras disciplinas, garantindo também estudos de 
impacto ambiental.  

Na sequência deste documento, aponta-se o Documento de Nara sobre a Autenticidade (ICOMOS 
1994) que procura dar resposta às preocupações e interesses relativos às práticas da conservação do 
património cultural, muitas vezes subjacentes às forças da globalização e da homogeneização e que 
põe em causa as culturas minoritárias. Este documento centra-se na preservação da autenticidade 
através do respeito pelos valores sociais e culturais de todos os países, realçando as facetas da 
memória coletiva humana e seus valores culturais (n.º5 a n.º8). Nesta carta sustenta-se que a 
autenticidade depende da credibilidade e fiabilidade das fontes e da informação histórica acerca da 
origem cultural de cada forma de património (n.º9); sublinha-se que os critérios de autenticidade não 
podem ser generalistas nem inflexíveis, pois o valor atribuído ao património varia consoante o seu 
contexto de origem; aponta-se também a necessidade da salvaguarda da diversidade cultural que nesta 
carta é descrita como sendo a riqueza espiritual e intelectual insubstituível de cada raça humana; 
aconselha-se o reconhecimento de fatores e instrumentos que desenvolvam a proteção e divulgação da 
diversidade cultural através de uma colaboração interdisciplinar na documentação, levantamento 
rigorosos e cooperação internacional, assim como na sensibilização do público, de modo a alargar o 
diálogo às várias regiões do mundo (n.º10 a n.º13).  

Autores como Pinho e Sousa (2005) reforçam a ideia que este documento apela para uma abordagem 
multidisciplinar que respeite os diferentes valores e expressões culturais que o suportam. Também 
Affleck e Kvan (2008) e Sirisrisak (2009) assinalam que o Documento de Nara faz convergir a 
importância da salvaguarda dos valores tangíveis e intangíveis quando defendem que todas as culturas 
e sociedades estão enraizadas de forma particular. Por outro lado, destacam os problemas inerentes aos 
centros históricos, relacionados com o crescimento urbano descontrolado e despreocupado em manter 
a autenticidade e integridade cultural destes locais.  

Assim, o Documento de Nara faz emergir a necessidade pela proteção dos lugares ameaçados pelo 
desenvolvimento descontrolado e alerta para a necessidade do reconhecimento dos vários fatores que 
contribuem para a preservação da autenticidade e diversidade dos locais. Com este documento surge a 
Carta de Burra (ICOMOS 1999a), que é inovadora ao apresentar guias para a conservação e gestão 
dos locais com valor cultural. Neste documento define-se conservação, manutenção, preservação, 
restauro, reconstrução, adaptação, uso compatível, entre outros (art.1º); promove-se ações que devem 
ser tidas em conta em cada um destes conceitos; aconselha-se o uso de materiais e técnicas modernas 
somente quando fundamentadas por evidências científicas firmes, ou por um corpo de experiências, 
aspetos já defendidos na Carta de Veneza (art.4º); realça-se a importância da supervisão das ações de 
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intervenção (art.30º); sublinha-se também a necessidade de existir registos fotográficos e documentais 
associados com a conservação de um sítio (art.32º).  

Munjeri (2004) reconhece que a Carta de Burra proporciona o envolvimento das pessoas nos 
processos de tomada de decisão, particularmente nas comunidades fortemente associadas com o sítio, 
indicando linhas de orientação para a conservação e gestão dos sítios com significado cultural. 
Também Dann, Worthing e Bond (1999) referem que esta carta alerta para a defesa e salvaguarda dos 
sítios com valor cultural, muitas vezes em áreas de conflito e em situações vulneráveis, com o intuito 
de enriquecer a vida das pessoas e proporcionar um profundo e inspirado sentido de ligação à 
comunidade e à paisagem. Sublinham ainda que esta carta prevê os princípios da intervenção mínima, 
porque define a conservação como um velho processo de olhar para o lugar e apreender o significado 
cultural que está incorporado na sua construção, definição e conteúdo. 

Da leitura deste documento e da opinião dos autores referidos, pode afirmar-se que a Carta de Burra 
tem como exigência salvaguardar a autenticidade dos locais através da sua máxima conservação, 
introduzindo o conceito de intervenção mínima que será desenvolvido em documentos posteriores. 
Apela para o levantamento, inspeção e registo fotográfico e documental antes de intervir, tendo em 
conta técnicas ajustadas ao contexto, aspetos que são também apontados na Carta Sobre o Património 
Construído Vernacular (ICOMOS 1999b). Este documento surge também pela necessidade de 
estabelecer princípios para a conservação e proteção do património construído de cada nação; 
complementar a Carta de Veneza, defendendo a preservação máxima das pré-existências, através da 
valorização das estruturas, dos espaços e dos materiais existentes. Para além disso, evidência e reforça 
a valorização e preservação dos vários elementos do património físico que refletem determinados usos 
e costumes, bem como as tradições e expressões intangíveis que lhes estão associadas; apela à 
realização de uma análise completa e cautelosa do património edificado antes da realização de 
qualquer intervenção física, assim como recomenda que a documentação recolhida seja conservada em 
arquivos acessíveis ao público (n.º1 a n.º5). Em termos de linhas de orientação prática aponta para a: 
manutenção da integridade das estruturas vernaculares, considerando a sua localização; transmissão de 
saberes de sistemas tradicionais de construção; substituição de materiais e de partes das estruturas; 
adaptação e atribuição de novos usos nas estruturas vernáculas, sempre que respeitem a integridade da 
estrutura.  

Pode dizer-se que, quer a Carta de Burra, quer a Carta Sobre o Património Construído Vernacular 
apelam para o reconhecimento profundo dos locais e edifícios, tendo em conta o contexto em que se 
vai intervir, considerando a conservação máxima das suas características. Estes documentos culminam 
com a Carta de Cracóvia (ICOMOS 2000b) que sustenta que o projeto de restauro deverá basear-se 
num conjunto de opções técnicas apropriadas e ser elaborado segundo um processo cognitivo que 
integra a recolha de informação e a compreensão de edifícios ou sítios (n.º3); defende, tal como em 
qualquer intervenção patrimonial, que os trabalhos de conservação e achados arqueológicos devem 
basear-se no princípio da intervenção mínima, considerando o uso e técnicas estritamente controladas 
e realizadas por profissionais especializados (n.º5). Este documento refere ainda que a intervenção em 
edifícios com valor histórico deve manter os seus elementos decorativos de interesse artístico; deve 
respeitar a função original e assegurar a compatibilidade com os materiais, as estruturas e os valores 
arquitetónicos existentes. Por outro lado, os materiais ou tecnologias novos devem ser rigorosamente 
testados, a reversibilidade das intervenções deve ser tida em conta através da possibilidade de remoção 
dos materiais introduzidos e deve haver um conhecimento dos materiais e técnicas tradicionais de 
construção, bem como a sua apropriada manutenção no contexto da sociedade contemporânea.  

É de salientar que a Carta de Cracóvia consegue sintetizar ideias fundamentais para a salvaguarda do 
património, que surgem já na Carta de Veneza e se refletem no Documento de Nara e na Carta de 



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

14 

Burra, salientando a necessidade de recorrer a um processo cognitivo que integre a recolha de 
informação e a compreensão dos sítios e edifícios. Nesta perspetiva, salienta-se a importância das 
Recomendações para a Análise, Conservação e Restauro Estrutural do Património Arquitetónico 
(ICOMOS 2003) que reforçam a ideia da conservação e restauro do património edificado como forma 
de desenvolvimento sustentável. Este documento indica que as estruturas do património arquitetónico 
devem ser conservadas pela sua natureza e história intrínsecas (material e constituição), apresentando 
desafios específicos no diagnóstico e restauro que limitam a aplicação dos regulamentos e normas 
atuais sobre as construções. Por outro lado, estabelece metodologias de análise racionais e métodos de 
intervenção apropriados ao contexto cultural. Este documento apresenta como princípios gerais a 
conservação, o reforço e restauro do património edificado através de uma abordagem multidisciplinar; 
menciona a importância da integridade de todos as componentes das construções históricas como um 
produto único da tecnologia de construção específica do seu tempo e do seu local; aponta que uma 
possível alteração de uso deve ter em consideração todas as exigências de conservação e segurança; 
indica que as especificidades das estruturas do património devem ser vistas como uma história 
complexa que requer a organização de estudos e propostas por fases como: anamnese, diagnóstico, 
controlo, análise da informação histórica, identificação das causas de danos e degradações, seleção das 
ações de consolidação e controlo da eficácia das intervenções; refere também a necessidade de 
assegurar a eficácia da utilização dos meios disponíveis e do impacto mínimo no património 
arquitetónico, sublinhando a necessidade de repetir estas fases num processo iterativo.  

Do resultado da inspeção e diagnóstico efetuados, as recomendações indicam a necessidade de seleção 
de equipas multidisciplinares de acordo com o tipo e a escala do problema. Aconselham que as 
equipas trabalhem conjuntamente desde a inspeção inicial do local até à preparação das ações de 
intervenção, através de um plano detalhado de atividades apropriado ao problema estrutural e à sua 
compreensão, incluindo abordagens diversas (qualitativa e quantitativas7), que deve culminar num 
relatório, que é o resultado do diagnóstico e que deve apontar soluções para os problemas estruturais 
encontrados nos edifícios.  

Em relação às medidas de consolidação e controlo, este documento realça a importância do tratamento 
das causas que provocam danos e de uma manutenção adequada que limite a necessidade de 
intervenções posteriores. Por outro lado, refere que as intervenções devem: ser proporcionais aos 
objetivos fixados, devendo limitar-se a ações mínimas que garantam a segurança e a durabilidade, com 
o menor dano para o valor patrimonial do edificado; ser reversíveis e obedecer a um plano integrado; e 
promover a reparação em prol da substituição, remoção ou alteração de qualquer material histórico, ou 
de características arquitetónicas valiosas. 

De entre os documentos analisados anteriormente é de salientar que a Carta de Veneza (ICOMOS 
1964) chama a atenção para a manutenção integral dos edifícios e preservação dos seus materiais, 
recomendando a anastilose8. A Carta sobre o Património Construído Vernáculo (ICOMOS 1999b) 
vem de encontro aos objetivos já defendidos pela Carta de Veneza, ou seja a máxima preservação dos 
materiais e estruturas. A Carta de Burra (ICOMOS 1999a) apela para a salvaguarda da autenticidade, 
não esquecendo o significado cultural de um sítio e, conjuntamente com a Carta de Cracóvia 

                                                      
7 A abordagem qualitativa é baseada na observação direta dos danos estruturais e degradações de materiais, e também na 

investigação histórica e arqueológica, enquanto a abordagem quantitativa requer ensaios das estruturas e dos materiais, 

monitorização e análise estrutural.  
8 Remontagem das peças existentes, mas desmembradas. Os materiais de reintegração deverão ser sempre reconhecíveis e o 

seu uso deverá restringir-se ao mínimo necessário para assegurar a conservação do monumento e restabelecer a continuidade 

das suas formas (Carta de Veneza, ICOMOS, 1964). 
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(ICOMOS 2000a) reforça estas ideias e apela para a “intervenção mínima”, mais tarde salientada nas 
Recomendações para a Análise, Conservação e Restauro Estrutural do Património Arquitetónico 
(ICOMOS 2003), que promovem a preservação máxima do património edificado e evidenciam a 
necessidade de uma inventariação e levantamento do património tangível. A este propósito, Dann, 
Worthing e Bond (1999) realçam os princípios da conservação máxima na Carta de Burra (ICOMOS, 
1999) que vê a conservação como um processo de olhar para o lugar e daí retirar a significância 
cultural, incorporada na sua construção, definições e conteúdos. Apontam também a Carta Veneza 
(ICOMOS, 1964) como instrumento para a manutenção dos edifícios, tal como são, preservando os 
seus materiais e estrutura através de intervenções que se pretendem mínimas. 

Por outro lado, surge a Convenção para a Salvaguarda do Património Intangível (UNESCO 2003). 
Esta convenção tem como principal objetivo salvaguardar o património intangível das comunidades, 
grupos e indivíduos e criar uma consciência global e local sobre este património através de assistência 
e cooperação internacional. Este documento define património cultural intangível como todas as 
tradições orais e expressões, incluindo a linguagem como um veículo deste património, as artes 
performativas, as práticas sociais, os rituais, os eventos festivos, o conhecimento, as práticas 
fornecidas pela natureza e universos e o artesanato tradicional. 

Dentro desta temática, é de referir Deacon (2004) que revela que o debate sobre a reabilitação do 
património edificado dos centros históricos tem chamado a atenção para a necessidade de entender o 
património à escala urbana, de forma integrada, desligando-se dos pressupostos e processos 
unicamente vinculados ao monumento, avançando para a preservação de valores diversificados, nem 
sempre tangíveis (valores simbólicos, culturais, tradicionais e folclóricos). Compreende-se assim que 
Convenção para a Salvaguarda do Património Intangível (UNESCO 2003) vem atribuir um papel 
fundamental aos indivíduos, à comunidade e aos grupos na identificação, inventariação e salvaguarda 
do seu património intangível. 

Nesta sequência surge a Declaração do Québec sobre a preservação do “Genius Loci” (ICOMOS 
2008), que apela à proteção do espírito do lugar e que se define por elementos tangíveis (edifícios, 
sítios, paisagens, rotas e objetos) e intangíveis (memórias, narrativas, documentos escritos, rituais, 
festivais, conhecimento tradicional, valores, texturas, cor, cheiros, etc.), bem como pelos diversos 
atores sociais e usuários. Este documento defende a proteção do património cultural intangível em 
qualquer projeto de conservação, realçando os processos de inventariação que integrem os elementos 
tangíveis e intangíveis do património através de inventários e registos, base de dados e informação 
eletrónica, tendo como finalidade a renovação constante da documentação sobre o espírito do lugar. 
Esta declaração também recomenda a formação, como na Carta do Quebéc de 1982, acrescentando 
que a comunicação interativa e a participação das comunidades envolvidas constituem fortes 
ferramentas para a salvaguardada do espírito do lugar. Neste sentido, Ahmad (2006) destaca que esta 
declaração tem como objetivo definir a natureza especial deste património, consciencializando as 
comunidades residentes a não agirem sobre ele de forma arbitrária como resultado dos novos estilos de 
vida.  

A leitura das cartas, recomendações e convenções de salvaguarda do património internacional mostra 
que o conceito de património evoluiu, partindo da conservação do monumento isolado, passando à 
proteção da sua área envolvente, até à preservação mais alargada de áreas urbanas e territoriais 
(quadro 2.1), apresentando diferentes perspetivas quanto ao seu significado e abrangendo, atualmente, 
tanto o património tangível como o intangível. A leitura destes documentos ajuda a definir critérios de 
salvaguarda, tendo em conta os diferentes contextos: urbano, paisagístico, natural e cultural (figura A3 
do Anexo A), e as diferentes categorias de bens (monumentos, sítios históricos, e conjuntos históricos, 
urbanos e rurais), cuja definição tem vindo a merecer leituras variadas ao longo do tempo. 
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Quadro 2.1- A evolução do conceito de património através dos documentos de salvaguarda do património: da 

Carta de Atenas até aos nossos dias 

Cartas / Convenções Objeto e critérios Autores referidos 

Carta de Atenas, sobre o Restauro de 

Monumentos, ICOMOS, Atenas, 21 a 

30 de Outubro de 1931. 

Preocupação pelos “Monumentos 

históricos” e preservação da sua 

envolvente histórica. 

(Lopes 1993); (Lopes e Correia 

2004); (Ahmad 2006). 

Convenção de Haia, para a Proteção 

dos Bens Culturais em Caso de Conflito 

Armado, UNESCO, Haia, 1954. 

Proteção dos bens culturais em caso de 

conflito armado. Introduz a noção de 

respeito pelos bens móveis e imóveis a 

nível nacional, alerta para a prevenção 

contra o tráfego ilícito dos bens de cada 

nação.  

(Bouchenaki 2003). 

Carta de Veneza, sobre a Conservação 

e o Restauro de Monumentos e Sítios, 

ICOMOS, Veneza, 25-31 de Maio de 

1964. 

Salvaguarda dos monumentos históricos e 

conjuntos de edifícios em ambientes 

urbanos e rurais. “Proteção da área 

urbana”. 

(Lopes 1993); (LNEC 1987a); 

(Munjeri 2004); (Bouchenaki 2003); 

(Pinho 2006); (Pickard 2002). 

Convenção Relativa às Medidas a 

Adotar para Proibir e Impedir a 

Importação, a Exportação e a 

Transferência Ilícitas da Propriedade de 

Bens Culturais, UNESCO, Paris, 1970. 

Proteção dos valores intangíveis do 

património; alerta para que os países 

tenham cada vez mais consciência das 

obrigações morais inerentes ao respeito 

pelo seu património cultural e de todas as 

nações. 

(Kurin 2004). 

Convenção para a Proteção do 

Património Mundial, Cultural e Natural, 

UNESCO, Paris, 16 de Novembro de 

1972. 

Salvaguarda do “Património cultural” 

mundial e natural, tangível e intangível, 

incluindo a diversidade das nações e 

culturas de cada sítio. 

Proteção do património cultural e natural 

de cada região ou país, por possuir um 

valor universal excecional, não só para a 

respetiva comunidade, como para todos 

os povos do mundo.  

(Lopes 1993); (Cohen 1999) ; 

(Bouchenaki 2003); (Kurin 2004); 

(Lopes e Correia 2004); (Schmitt 

2008); (Lowenthal 2005); (Lefeuvre 

2007); (Falcucci 2007);  

(Catsadorakis 2007);(Kramer, 

Urquhart e Schmitt 2009); (Lee 

2004); (Bertzky e Stoll-Kleemann 

2009); (Olwig 2005); (Aplin 2007); 
(Papayannis e Howard 2007); 

(Bridgewater, Arico e Scott 2007).    
Carta Europeia do Património 

Arquitetónico, Conselho da Europa, 

Estrasburgo, 26 de Setembro de 1975. 

Proteção e valorização do “Património 

arquitetónico europeu” e salvaguarda da 

sua diversidade cultural. 

(Lopes 1993); (Ferreira 1998); 

(Lopes e Correia 2004); (Pinho 

2006); (Ahmad 2006); (Pickard 

2001b). 

Recomendação sobre a Salvaguarda 

dos Conjuntos Históricos e da sua 

Função na Vida Contemporânea, 

UNESCO, Nairobi (Quénia), 26 de 

Novembro de 1976. 

A proteção do património assume especial 

Interesse na clarificação do “Conjunto 

histórico” e “Valorização do modo de vida 

contemporâneo”. 

(Lopes 1993); (Lopes e Correia 

2004); (Ahmad 2006); (Pickard 

2001b). 

Carta para a Preservação do Património 

do Québec, Adotada pelo Conselho dos 

Monumentos e Sítios do Québec, 

Comité do ICOMOS do Canadá 

Francófono, Abril de 1982. 

“Proteção do património local” e a 

conciliação dos novos estilos de vida 

através da “Integração das comunidades 

locais”. 

(Ahmad 2006). 

 

 

Convenção para a Salvaguarda do 

Património arquitetónico da Europa, 

Conselho da Europa, Granada, 3 de 

Outubro de 1985. 

Proteção dos conjuntos históricos e sítios, 

“Participação das populações através de 

políticas de conservação integrada”. 

(Ferreira 1998); (Pickard 2001b); 

(Pickard 2002); (Lopes e Correia 

2004). 
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Quadro 2.1 - A evolução do conceito de património através dos documentos de salvaguarda do património: da 

Carta de Atenas até aos nossos dias (continuação) 

Cartas / Convenções Objeto e critérios Autores referidos 

Carta Internacional Sobre a 

Salvaguarda das Cidades Históricas, 

ICOMOS, Washington D.C., 7 a 15 de 

Outubro de 1987. 

Salvaguarda e valorização dos 

“Conjuntos históricos”, cidades, vilas e 

“Centros históricos”. 

(Ferreira 1998); (Pickard 2001b); 

(Pickard 2002); (Lopes e Correia 

2004); (Bouchenaki 2003). 

Recomendação para a Proteção da 

Cultura Tradicional e Folclore, 

UNESCO, 1989. 

Importância da cultura local tradicional 

(tesouros culturais dos indígenas e das 

sociedades contemporâneas são 

encontrados nas tradições orais, 

eventos públicos e no significado das 

performances intangíveis). 

(Deacon 2004); (Brown 2005); 

(Karakul 2007). 

Convenção Europeia para a proteção 

do Património Arqueológico (revista), 

Conselho da Europa, La Valetta (Malta), 

16 de Janeiro de 1992. 

“Proteção do património arqueológico” 

através de legislação, inventários e 

documentação de apoio. 

(Pickard 2002); (Lopes e Correia 

2004). 

Documento de Nara Sobre a 

Autenticidade do Património Cultural, 

ICOMOS, Japão, 1 a 6 de Novembro de 

1994. 

Proteção do património cultural e dos 

“Valores de autenticidade, identidade e 

diversidade cultural”. 

(Lopes 1993); (Pickard 2002); (Lopes 

e Correia 2004); (Pinho 2006); 

(Munjeri 2004); (Giaccardi e Palen 

2008); (Demotte 2004); (Arizpe 2000). 

A Carta de Burra, ICOMOS, Austrália 

em 1979 em Burra, Revisões adotadas 

em 1981 e 1988 e 1999. 

Proteção do património cultural dos 

sítios e das populações e do seu 

património intangível. “Valorização e 

proteção do sítio”. 

(Pickard 2002); (Waterton, Smith e 

Campbell 2006); (Munjeri 2004); 

(Ahmad 2006); (Schmitt 2009); (Qian 

2007); (Giaccardi e Palen 2008); 

(Waterton, Smith e Campbell 2006); 

(Atalay 2007); (Waterton 2005);  

(Waterton, Smith e Campbell 2006). 

Carta de Cracóvia, Princípios para a 

Conservação e o Restauro do 

Património Construído, Polónia, 26 de 

Outubro de 2000. 

Salvaguarda do património construído e 

características locais. “Integração da 

sociedade nos processos de 

conservação integrada através do uso 

de técnicas multidisciplinares”. 

(Teller e Bond 2002); (Pickard 2001b); 

(Pinho 2006). 

Convenção Europeia da Paisagem, 

Conselho da Europa, Florença, 2000. 

Paisagem como elemento fundamental 

para o desenvolvimento sustentável; 

criação de uma relação equilibrada entre 

as necessidades sociais, as atividades 

económicas e ambientais; prevenção da 

degradação dos sítios e paisagens 

culturais; preservação dos valores de 

autenticidade e de integridade. 

(Akagawa e Sirisrisak 2008); 

(Rizzo e Mignosa 2005); (McLean 

2006).  

 

 

“Guidelines for the Establishment of 

Living Human Treasures Systems” 

UNESCO 2001. 

 “Living Human Treasures Systems” em 

1993, pela UNESCO. Em 2001 surge a 

“Proclamation of Masterpieces of the 

oral and Intangible Heritage of 

Humanity” para salvaguardar as 

atividades do património intangível 

através da consciencialização mundial. 

(Galla 2003);(Demotte 2004); (Schmitt 

2008); (Schmitt 2009). 

Convenção para a Salvaguarda do 

Património Cultural Intangível, 32.ª 

Sessão da Conferência da UNESCO, 

2003, Paris, 17 de Outubro. 

“Proteção do património cultural 

intangível” dos sítios naturais, indígenas, 

ou construídos e proteção dos seus 

portadores através de inventariação e 

documentação. 

(Galla 2003); (Kurin 2004); (Munjeri 

2004); (Munasinghe 2005); (Brown 

2005); (Ahmad 2006); (Schmitt 2008). 
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Quadro 2.1 - A evolução do conceito de património através dos documentos de salvaguarda do património: da 

Carta de Atenas até aos nossos dias (continuação) 

Cartas / Convenções Objeto e critérios Autores referidos 

Declaração do Québec sobre a 

preservação do Genius Loci, Canadá, 

2008.  

Proteção do espírito do lugar e que se 

define por elementos tangíveis 

(edifícios, sítios, paisagens, rotas e 

objetos) e intangíveis (memórias, 

narrativas, documentos escritos, rituais, 

festivais, conhecimento tradicional, 

valores, texturas, cor, cheiros, etc.) e 

pelos diversos atores sociais e usuários. 

(Ashley 2007). 

Carta da Nova Zelândia, ICOMOS, 

2010. 

Proteção dos sítios naturais com valores 

culturais e indígenas do lugar; promoção 

do diálogo das comunidades; garantir 

pesquisas e práticas de conservação 

documentadas e arquivadas.  

(Wilson 2007); (Gregory 2008); 

(Jackson 2008); (Ahmad 2006); 

(Cheape, Garden e McLean 2009). 

 

O estudo diacrónico do património através dos documentos de salvaguarda do património mostra que 
os primeiros documentos incidem na proteção dos elementos tangíveis do património. Mais tarde, nos 
anos 70 do século XX, os valores intangíveis do património ganham relevo. A divisão inicial entre 
valores tangíveis e intangíveis é evidente, mas com a evolução da globalização e as constantes 
ameaças ao meio ambiente, a proteção destes valores tornou-se convergente, principalmente quando 
relacionado com sítios com grande diversidade cultural9 (Kurin 2004), principalmente nas culturas e 
sítios ameaçados. A conservação do património deixa de se centrar somente nas questões físicas e 
passa a preocupar-se com o sítio (génius loci), com os seus valores tangíveis e intangíveis, onde a 
educação e a informação das comunidades são instrumentos de salvaguarda do património (figura A4 
do Anexo A). 

A relação entre o património tangível e intangível torna-se intrínseca quando se fala de contextos onde 
a diversidade cultural é enorme, em particular nos países orientais, ricos em património cultural 
intangível, mas sem reconhecimento do seu património cultural e desprovidos de inventário e 
catalogação. Na verdade, nestas civilizações o património cultural é constituído por uma riqueza 
intelectual com valores insubstituíveis da humanidade. Assim, a importância da proteção e divulgação 
dos seus bens torna-se relevante, tanto no sentido da sua salvaguarda como na conceção de uma 
consciência global para alertar sobre a existência destas culturas e dos seus valores, assim como para 
reforçar o respeito pelas diferentes formas de expressão tangíveis e intangíveis (Bouchenaki 2003; 
Ahmad 2006; Kurin 2004). Para a compreensão da evolução do conceito de património, da sua 
conservação e proteção, apresenta-se de forma esquemática na figura 2.1 as categorias, áreas de 
proteção, conceitos, metodologias e valores delineados em alguns dos documentos analisados. 

                                                      
9 Kurin (2004) define património intangível como as tradições orais, expressões épicas e históricas e ainda artes 

performativas, incluindo a música, as canções, as danças, o teatro, as práticas sociais, os rituais e os eventos festivos, o 

conhecimento e práticas no que respeita à natureza e ao universo, por exemplo a medicina popular, a astronomia popular, a 

mão-de-obra tradicional, bem como a cultura que as pessoas praticam como parte das suas vidas quotidianas. Refere ainda 

que a palavra intangível agrupa todas as manifestações consideradas inatacáveis: linguagem popular, cultura tradicional, 

etnográfica e de costumes, cultura expressiva, modo de vida popular. Por outro lado, define de património tangível todo o 

património material que inclui edifícios, monumentos, conjuntos e aglomerados urbanos, arquitetura vernacular, áreas de 

cidade, centros históricos e todos os objetos de arte que sejam visíveis.  
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Figura 2.1 - Categorias e áreas de proteção, conceitos, metodologia e valores delineados pelas cartas, 

recomendações e convenções de conservação do património 
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Tendo em conta a mundialização dos valores e das referências ocidentais que contribuíram para a 
expansão universal das práticas de conservação patrimoniais, assiste-se a uma aceitação das diferentes 
culturas e valores intangíveis. Com este alargamento do conceito de património ganha nova expressão, 
o de “património cultural”10 (figura 2.2).  

 

 

Figura 2.2 - Principais documentos que deram origem ao património cultural 

 

Os diversos documentos alertam para a importância dos valores estruturais, construtivos, materiais, 
ornamentais e decorativos do património edificado que lhe confere autenticidade e excecionalidade. 
Evidenciam a importância do uso e desenvolvimento de técnicas, métodos e metodologias de 
avaliação e de intervenção no património edificado, tendo em conta a sua máxima preservação. Neste 
âmbito, o conceito de intervenção mínima surge como meio de preservar e maximizar os valores de 
autenticidade e historicidade dos sítios e edifícios com valor patrimonial, defendendo a preservação do 
património físico na sua integridade, não só pelos seus valores tangíveis, mas também pelos seus 
valores intangíveis (costumes, tradições e hábitos) que se refletem nos espaços físicos internos e 
externos, isto é no modo como as pessoas se apropriam do património edificado. Os documentos 
estudados indicam um conjunto de critérios de intervenção, nomeadamente a reversibilidade das 
ações, a compatibilidade dos materiais e preservação das pré-existências, defendendo ações que visem 
a reparação da estrutura em detrimento da sua substituição, num modelo de proteção efetiva dos 
valores de autenticidade do objeto intervencionado. Pode-se assim de forma esquemática apresentar a 
relação entre intervenção mínima e conservação máxima (figura 2.3). 

 

                                                      
10 Dentro desta categoria incluem-se as paisagens culturais, os sítios naturais, os jardins urbanos e os espaços verdes que são 

considerados pelos seus valores naturais e pela riqueza da biodiversidade da sua fauna e flora (Weiss 2007). Com efeito, 

surge a necessidade de criar uma legislação adequada a estas categorias, de modo a que seja possível integrá-las na gestão da 

conservação do património cultural (Aplin 2007). 
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Figura 2.3 - Dicotomia sobre a intervenção e conservação do património edificado cultural 

 

Constata-se que as cartas, recomendações e convenções acompanham a visão do conceito de 
património, visto que são documentos que refletem o modo como especialistas, investigadores e 
associações de proteção do património o definem e promovem ações de proteção e intervenção no 
património. Deste modo, da análise destes documentos afere-se que existe uma preocupação pela 
interligação das dimensões patrimoniais, técnicas e sociais relacionadas com ações de salvaguarda do 
património edificado, mostrando que o conceito de património é dinâmico e inclui diversas áreas de 
estudo. Salienta-se também que estes documentos evidenciam critérios importantes a aplicar na 
reabilitação do património e que estão relacionadas com as dimensões enunciadas, visto que nestes 
documentos: afere-se o apelo para a manutenção dos edifícios, das suas características e materiais, 
tendo em conta uma função útil para a sociedade; introduz-se a valorização de técnicas tradicionais 
ligadas à conservação, reforçando a multidisciplinariedade na formação de técnicos e artesãos 
especializados em restauro e em técnicas tradicionais; aponta-se a necessidade criar medidas jurídicas, 
científicas, técnicas e administrativas adequadas para a identificação, proteção, conservação e 
valorização do património edificado cultural, com intuito de adaptá-lo às exigências da vida 
contemporânea; realça-se os programas educativos de informação como forma de sensibilização do 
público; promove-se o conhecimento fundamentado com documentação e investigação histórica, 
realçando a importância dos inventários, incentivando à formação de técnicos de inventário e 
catalogação; refere-se a abordagem multidisciplinar como forma de respeitar os diferentes valores e 
expressões culturais que fazem parte do património edificado e dos seus residentes; sublinha-se a 
importância da salvaguarda de todas as expressões, tradições orais e práticas sociais do património 
intangível; e fomenta-se a consciencialização das comunidades para a manutenção do seu próprio 
património, particularmente, aquelas fortemente ligadas aos sítios.  

 

2.3. A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO 

O estudo diacrónico do património permite sublinhar critérios e dimensões para a salvaguarda do 
património edificado. Dentro deste ponto, pretende-se perceber o modo como as dimensões 
patrimoniais, técnicas e sociais se interligam, bem como evidenciar procedimentos, metodologias e 
critérios de intervenção sobre o património edificado discutidos por diferentes autores, em diferentes 
contextos internacionais.  

 

2.3.1. AS DIMENSÕES PATRIMONIAIS, TÉCNICAS E SOCIAIS  

O estudo das cartas, recomendações e convenções de conservação do património cultural a uma escala 
internacional, revela preocupação pelas dimensões patrimoniais, técnicas e sociais, no sentido da 
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salvaguarda do património edificado. Na Europa, o património edificado cultural é reconhecido como 
um componente fundamental no processo europeu de integração, relacionando-se com o 
desenvolvimento de uma identidade cultural e reforçando a preservação da sua diversidade, tendo em 
conta as necessidades das populações e as características do seu património.  

Já em 2002, Teller e Bond (2002) consideravam que as diretrizes criadas pela Comunidade Europeia 
em 197711 e 199812 para a avaliação do impacto ambiental poderiam funcionar como instrumentos 
flexíveis para a proteção e valorização dos centros urbanos europeus e do património cultural, e 
conduzir à revisão de políticas existentes. Também Landorf (2009) aponta que as diretrizes de 
salvaguarda do património servem de instrumentos de apoio ao desenvolvimento sustentável das 
sociedades, na medida em que criam uma relação continuada entre comunidades locais e o seu 
património quando consideram os valores de autenticidade e estipulam os limites de mudança 
aceitáveis. Sublinhe-se que, apesar destas orientações, ainda existe falta de desenvolvimento técnico e 
metodológico que suporte o conhecimento e intervenção em património edificado.  

Os documentos estudados mostram que os valores associados à conservação do património edificado 
foram evoluindo para perspetivas cada vez mais alargadas, atribuindo valor patrimonial aos sistemas 
construtivos e aos elementos estruturais por conferirem autenticidade ao património edificado. Assim, 
a par da dimensão patrimonial, surge a dimensão técnica e a sua ligação direta às condições de 
segurança do património. Associada a estas duas dimensões, surge também a dimensão social que põe 
em evidência valores intangíveis, tais como tradições, costumes, linguagem e história que reforçam a 
identidade dos lugares. Neste sentido, é de realçar a opinião de Waterton, Smith e Campbell (2006) 
que explicam que a conservação do património, ao incluir a valorização dos aspetos mais intangíveis 
da sociedade e dos ambientes urbanos, inevitavelmente alargou o seu campo de ação através de 
abordagens mais holísticas, cujos objetivos se focam no local, dando voz às populações. Constata-se 
assim, que os valores a respeitar não são só aqueles que se baseiam na salvaguarda do património 
edificado, mas incluem também a visão das populações e os valores que elas reclamam como 
essenciais à qualidade e modo de vida, aspetos que despertam atenção para fatores sociais e culturais. 

Atualmente, os valores culturais, ambientais e sociais são vistos como aspetos chaves na conservação 
do património das áreas urbanas. Como já foi referido, assiste-se a uma globalização dos valores 
associados ao património cultural e cada sociedade protege o seu património cultural consoante os 
valores que lhe vai atribuindo ao longo do tempo (Avrami, Mason e De la Torre 2000). Estes autores 
sustentam que a  preservação do património edificado cultural está associada à sua valorização e 
começa quando os indíviduos, comunidades, ou instituições têm consciência que o património que têm 
em mãos necessita de ser preservado para as gerações vindouras. Realçam também que os valores são 
um instrumento e/ou meio de ligação entre as várias esferas e disciplinas que englobam a conservação 
do património edificado cultural. Relevam ainda que a conservação do património não pode ser vista 
de forma fragmentada; pelo contrário, todas as disciplinas terão de ter uma visão integrada da 

                                                      
11 Assim, a Avaliação do Impacto Ambiental (Conselho da União Europeia, 1977), conhecida como EIA (Environmental 

Impact Assement) e a Avaliação de Estratégias Ambientais (Conselho da União Europeia, 2001), conhecida como SEA 

(Strategic Environmental Assement), tiveram como objetivos rever todas as previsões, promover informação ambiental, 

desenvolver a consciência pública e a sua participação, criando um equilíbrio dentro da conservação do património cultural 

entre cada Estado Membro. 
12 Em 1998 surge a Aarhus Convention (United Nations Economic Commission for Europe) que alarga a noção de valor 

ambiental, incluindo o homem e os aspetos culturais do ambiente. Em 2000 é redefinida a Directiva 90/313/EEC que tem 

como objetivo completar a Aarhus Convention, implementando a ideia de acessibilidade e reformulação periódica da 

informação, contribuindo para uma melhor consciência do ambiente. 
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se que a exploração da dimensão patrimonial associada à 
dimensão social pode trazer contributos para a conservação no património edificado.
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da opinião pública como um direito humano que lhes assiste, pondo em evidência a importância de 
incluir a opinião das populações dentro da salva

Figura 2.5

grupos níveis de necessidades: as necessidades (D) consideradas básicas e as necessidades (B) relacionada
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de ser visto numa perspetiva diferente, devendo incluir as características menos tangíveis dos 
conjuntos urbanos, estabelecendo liga

Sirisrisak (2009)
holística, no que 
características dos edifícios e densidade urbana, das características específicas dos residentes, bem 
como das características culturais, defendendo que a exclusão destas áreas urbana
uma perda de integridade urbana. Este autor defende que a qualidade de vida das pessoas que habitam 
áreas urbanas centrais depende do estado de conservação do património edificado. Refere que o 
património edificado local ganha valor quand
tornando-se essencial para um desenvolvimento estratégico e sustentável. Argumenta que para 
revitalizar áreas urbanas centrais, com valor patrimonial, será necessário criar uma melhor relação 
entre os res
cidade velha de 
para a resolução de conflitos e para o desenvolvimento sustentável, 
residentes a ter um papel mais interventivo dentro do planeamento e conservação do património 
edificado (figura A5 do Anexo A). Defende 
edifícios e reparar fachadas, melhorar vias

A relação entre a comunidade local e o interesse da preservação do seu património cultural é 
sublinhado também por 
estilos de vida das pessoas e o modo como a gestão dessa participação deve ser feita, tendo em conta 
os fins a atingir. Por outro lado, Illsley
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entre os residentes locais e as instituições envolvidas e investidores, apontando como exemplo a 
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edifícios e reparar fachadas, melhorar vias

A relação entre a comunidade local e o interesse da preservação do seu património cultural é 
sublinhado também por 
estilos de vida das pessoas e o modo como a gestão dessa participação deve ser feita, tendo em conta 
os fins a atingir. Por outro lado, Illsley
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incluir a opinião das populações dentro da salva

Pirâmide hierárquica das necessidades de Maslow de 1943, dividida em 5 níveis dentro de dois 
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com a concretização pessoal 

Tweed e Sutherland (2007) defendem que a conservação do património edificado cultural tem 
de ser visto numa perspetiva diferente, devendo incluir as características menos tangíveis dos 
conjuntos urbanos, estabelecendo liga
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se refere à conservação do património edificado, incluindo um estudo das 

características dos edifícios e densidade urbana, das características específicas dos residentes, bem 
como das características culturais, defendendo que a exclusão destas áreas urbana
uma perda de integridade urbana. Este autor defende que a qualidade de vida das pessoas que habitam 
áreas urbanas centrais depende do estado de conservação do património edificado. Refere que o 
património edificado local ganha valor quand

se essencial para um desenvolvimento estratégico e sustentável. Argumenta que para 
revitalizar áreas urbanas centrais, com valor patrimonial, será necessário criar uma melhor relação 

identes locais e as instituições envolvidas e investidores, apontando como exemplo a 
Banguecoque. Afirma que a participação local é vista correntemente como a chave 

para a resolução de conflitos e para o desenvolvimento sustentável, 
residentes a ter um papel mais interventivo dentro do planeamento e conservação do património 

figura A5 do Anexo A). Defende 
edifícios e reparar fachadas, melhorar vias

A relação entre a comunidade local e o interesse da preservação do seu património cultural é 
sublinhado também por Glicken (2000)
estilos de vida das pessoas e o modo como a gestão dessa participação deve ser feita, tendo em conta 
os fins a atingir. Por outro lado, Illsley

 

 

NTERVENÇÃO MÍNIMA

da opinião pública como um direito humano que lhes assiste, pondo em evidência a importância de 
incluir a opinião das populações dentro da salvaguarda do património edificado.

Pirâmide hierárquica das necessidades de Maslow de 1943, dividida em 5 níveis dentro de dois 

grupos níveis de necessidades: as necessidades (D) consideradas básicas e as necessidades (B) relacionada

com a concretização pessoal 

defendem que a conservação do património edificado cultural tem 
de ser visto numa perspetiva diferente, devendo incluir as características menos tangíveis dos 
conjuntos urbanos, estabelecendo ligação entre as dimensões patrimoniais e sociais. 

é a favor das ideias de Tweed e Sutherland (2007)
se refere à conservação do património edificado, incluindo um estudo das 

características dos edifícios e densidade urbana, das características específicas dos residentes, bem 
como das características culturais, defendendo que a exclusão destas áreas urbana
uma perda de integridade urbana. Este autor defende que a qualidade de vida das pessoas que habitam 
áreas urbanas centrais depende do estado de conservação do património edificado. Refere que o 
património edificado local ganha valor quando reforçado pela participação das suas comunidades, 

se essencial para um desenvolvimento estratégico e sustentável. Argumenta que para 
revitalizar áreas urbanas centrais, com valor patrimonial, será necessário criar uma melhor relação 

identes locais e as instituições envolvidas e investidores, apontando como exemplo a 
Banguecoque. Afirma que a participação local é vista correntemente como a chave 

para a resolução de conflitos e para o desenvolvimento sustentável, 
residentes a ter um papel mais interventivo dentro do planeamento e conservação do património 

figura A5 do Anexo A). Defende ainda que os trabalhos de conservação devem melhorar os 
edifícios e reparar fachadas, melhorar vias pedonais e manter o comércio e a restauração tradicionais.

A relação entre a comunidade local e o interesse da preservação do seu património cultural é 
(2000) que discute questões relacionadas com a participação, os 

estilos de vida das pessoas e o modo como a gestão dessa participação deve ser feita, tendo em conta 
os fins a atingir. Por outro lado, Illsley (2003)
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da opinião pública como um direito humano que lhes assiste, pondo em evidência a importância de 
guarda do património edificado.
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grupos níveis de necessidades: as necessidades (D) consideradas básicas e as necessidades (B) relacionada

com a concretização pessoal (Tweed e Sutherland 2007, 64)

defendem que a conservação do património edificado cultural tem 
de ser visto numa perspetiva diferente, devendo incluir as características menos tangíveis dos 

ção entre as dimensões patrimoniais e sociais. 

Tweed e Sutherland (2007)
se refere à conservação do património edificado, incluindo um estudo das 

características dos edifícios e densidade urbana, das características específicas dos residentes, bem 
como das características culturais, defendendo que a exclusão destas áreas urbana
uma perda de integridade urbana. Este autor defende que a qualidade de vida das pessoas que habitam 
áreas urbanas centrais depende do estado de conservação do património edificado. Refere que o 

o reforçado pela participação das suas comunidades, 
se essencial para um desenvolvimento estratégico e sustentável. Argumenta que para 

revitalizar áreas urbanas centrais, com valor patrimonial, será necessário criar uma melhor relação 
identes locais e as instituições envolvidas e investidores, apontando como exemplo a 

Banguecoque. Afirma que a participação local é vista correntemente como a chave 
para a resolução de conflitos e para o desenvolvimento sustentável, 
residentes a ter um papel mais interventivo dentro do planeamento e conservação do património 

ainda que os trabalhos de conservação devem melhorar os 
pedonais e manter o comércio e a restauração tradicionais.

A relação entre a comunidade local e o interesse da preservação do seu património cultural é 
que discute questões relacionadas com a participação, os 

estilos de vida das pessoas e o modo como a gestão dessa participação deve ser feita, tendo em conta 
(2003) defende que a participação justa só é viável com o 
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(Tweed e Sutherland 2007, 64)

defendem que a conservação do património edificado cultural tem 
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se refere à conservação do património edificado, incluindo um estudo das 

características dos edifícios e densidade urbana, das características específicas dos residentes, bem 
como das características culturais, defendendo que a exclusão destas áreas urbana
uma perda de integridade urbana. Este autor defende que a qualidade de vida das pessoas que habitam 
áreas urbanas centrais depende do estado de conservação do património edificado. Refere que o 

o reforçado pela participação das suas comunidades, 
se essencial para um desenvolvimento estratégico e sustentável. Argumenta que para 

revitalizar áreas urbanas centrais, com valor patrimonial, será necessário criar uma melhor relação 
identes locais e as instituições envolvidas e investidores, apontando como exemplo a 

Banguecoque. Afirma que a participação local é vista correntemente como a chave 
para a resolução de conflitos e para o desenvolvimento sustentável, 
residentes a ter um papel mais interventivo dentro do planeamento e conservação do património 

ainda que os trabalhos de conservação devem melhorar os 
pedonais e manter o comércio e a restauração tradicionais.
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que discute questões relacionadas com a participação, os 
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guarda do património edificado. 

Pirâmide hierárquica das necessidades de Maslow de 1943, dividida em 5 níveis dentro de dois 

grupos níveis de necessidades: as necessidades (D) consideradas básicas e as necessidades (B) relacionada

(Tweed e Sutherland 2007, 64) 

defendem que a conservação do património edificado cultural tem 
de ser visto numa perspetiva diferente, devendo incluir as características menos tangíveis dos 
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pedonais e manter o comércio e a restauração tradicionais. 

A relação entre a comunidade local e o interesse da preservação do seu património cultural é 
que discute questões relacionadas com a participação, os 

estilos de vida das pessoas e o modo como a gestão dessa participação deve ser feita, tendo em conta 
defende que a participação justa só é viável com o 
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envolvimento das populações locais, sobretudo nos sítios de grande diversidade cultural. Wates (2005) 
refere também que o envolvimento das populações é considerado um princípio democrático. Na 
mesma linha de pensamento Hartley e Wood (2005) afirmam que uma participação justa pode ajudar a 
reduzir os conflitos, encorajar a inclusão dos cidadãos através de um melhor conhecimento do local. 
Munda (2006) explica que uma participação transparente e adequada dos cidadãos permite maior 
eficácia de políticas sustentáveis dirigidas a ações de intervenção no património cultural. Sinclair e 
Diduck (2001) realçam que a “aprendizagem transformativa”15 permite que todos os grupos sociais 
tenham acesso à educação, o que contribui para o melhoramento da qualidade de vida dos cidadãos e 
para o fomento da equidade social. Pinho (2006) refere que a reabilitação do património edificado 
inserido na reabilitação urbana deve seguir uma abordagem multidisciplinar, reforçando que para 
alcançar a qualidade de vida urbana dos cidadãos e o desenvolvimento local é necessário a cooperação 
entre todos os atores e, sublinha que uma abordagem integrada é a única via a seguir. Acrescenta ainda 
que para atingir esta meta devem ser criadas condições adequadas para uma cultura democrática. Para 
além destes autores, Marschke e Sinclair (2009) defendem que a educação pode ser um instrumento 
usado pelas entidades locais para aproximar as populações aos processos de conservação e gestão 
local. Estes autores acreditam que a aprendizagem funciona como um veículo para transformar a 
mentalidade das pessoas, tanto em termos comportamentais como na criação de novas perspetivas 
sobre a conservação dos seus próprios bens e recursos naturais e ambientais.  

Por outro um lado, Pearce (2000b) defende que o património é valioso e que a sua conservação pode 
ser valorizada de muitas maneiras e por diversas razões; serve para construir uma identidade, para 
fomentar obrigações dentro de um grupo social a nível nacional, local ou de vizinhança, e também 
para transmitir uma mensagem política. Deste modo, sublinha-se que quando se fala de intervenção 
em património, fala-se da otimização dos seus recursos em benéfico dos cidadãos. Em muitas 
sociedades, sobretudo naquelas que se encontram em situação vulnerável, a conservação do 
património é uma tarefa difícil pela falta de financiamento e recursos económicos (Pearce 2000a). Por 
outro lado, Aas, Ladkin e Fletcher (2005) reforçam a ideia do envolvimento das populações locais nos 
processos de conservação, tornando-as conscientes de que o património é um bem esgotável e que a 
sua manutenção é urgente e importante.  

Para além destes autores, Pendlebury, Short e While (2009) partilham da mesma ideia e defendem que 
a conservação do património edificado das áreas urbanas centrais, pelos seus valores universais de 
exceção e autenticidade, deverá ser discutida a várias escalas. Acrescentam que se por um lado se fala 
da defesa da identidade e espírito do lugar. Por outro, discute-se a necessidade de proporcionar 
melhores condições de vida às populações desses locais. Também Van der Toorn Vrijthoff (2006) 
realça a importância de salvaguardar os centros urbanos e históricos pela manutenção das suas 
características específicas, tais como o perfil das ruas, a morfologia, a tipologia e a escala dos 
edifícios, bem como as suas funções e as populações. 

Numa perspetiva de valorização económica, Provins (2008) revela a importância de se avaliar a 
qualidade do património arquitetónico através da escolha de critérios que realcem as necessidades das 
pessoas e que, ao mesmo tempo, procurem identificar novos usos nos edifícios patrimoniais, tendo em 
conta soluções económicas e adaptáveis aos problemas sociais vigentes. A título de exemplo aponta-se 

                                                      
15 Aprendizagem transformativa: descreve um processo pelo qual os indivíduos melhoram as suas competências 

instrumentais e comunicativas e desenvolvem melhor uma estrutura funcional de referência. As competências instrumentais 

referem-se tanto a aprender como a controlar, ou manipular o ambiente (como lidar com o ambiente exterior). As 

competências comunicativas permitem desenvolver as capacidades comunicativas das pessoas, ajudando as pessoas a 

negociarem os significados, intenções e valores, em vez de aceitarem as ideias dos outros (Sinclair e Diduck 2001).  
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o continente Asiático16 onde se assiste à necessidade de criar mecanismos de salvaguarda das múltiplas 
expressões do património cultural intangível que o caracterizam. Este património encontra-se muitas 
vezes enraizado na história local e no ambiente natural e está incorporado numa grande variedade de 
linguagens que transmitem diversas visões do mundo.  

Yau (2009) defende que a intervenção do património edificado cultural não é uma tarefa fácil, 
especialmente quando este património está localizado numa área urbana fortemente desenvolvida. 
Explica que, muitas vezes, é difícil alcançar decisões sustentáveis nos projetos de conservação quando 
se procura, simultaneamente satisfazer as necessidades das populações e manter as características do 
património edificado. Realça a necessidade de manter a paisagem urbana, a arquitetura e o uso do solo, 
apelando à integração. Além disso, é de referir que Armitage e Yau (2006) já defendiam a importância 
da salvaguarda do património edificado como um bem público e que atribui sentido de pertença e de 
identidade às comunidades que o habitam.  

A reabilitação do património edificado dos centros urbanos e históricos e a proteção dos “ambientes 
vivos”17 são ações importantes para a valorização dos conjuntos urbanos do património mundial, já 
que a proteção não se centra apenas nas questões físicas, mas também em questões culturais, isto é na 
defesa dos seus valores tangíveis e intangíveis. Yuen (2005) defende que a conservação do património 
edificado gera orgulho cívico e benefícios económicos que são vistos como contributos especiais para 
o crescimento da compatibilidade urbana entre os fatores económicos e sociais, trazendo melhor 
qualidade de vida às pessoas. 

Neste sentido, Nasser (2003) defende a dicotomia entre a preservação do passado e dos seus valores 
intrínsecos, e a necessidade de desenvolvimento em resposta à mudança dos valores sociais. Mais uma 
vez, é posta em evidência a importância da relação entre as dimensões patrimoniais e sociais para a 
salvaguarda do património edificado. Além disso, constata nos seus estudos que existe uma falta de 
ligação entre os aspetos físicos (património edificado), sociais (utilizadores, comunidade local e 
população urbana) e espaciais (paisagem como entidade holística na relação entre os espaços e seus 
usos e o tráfego), o que demonstra falta de um planeamento a longo prazo, falta de uma visão sobre o 
património cultural como uma fonte natural e esgotável e falta de políticas de reinserção social e 
desequilíbrio no acesso aos bens do património cultural por parte das populações locais. Nasser (2003) 
acrescenta que uma reabilitação “cuidadosa” dos edifícios patrimoniais pode trazer vantagens através 
de uma reutilização adaptativa, afirmando ser uma ideia defendida por vários teóricos que argumentam 
que a conservação dever ser baseada num uso eficiente e economicamente viável, considerando que 

                                                      
16 A declaração da Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): Declaration on Cultural Heritage (Ministers of the 

ASEAN Member Countries 2002) surgiu com o intuito de preservar a diversidade cultural e os valores do património chinês 

de modo a promover a integridade e vitalidade deste património a uma escala mundial (Ahmad 2006). Por outro lado, o 

documento The Istanbul Declaration (UNESCO 2002) defende a multi-expressão do património cultural intangível e baseia-

se na salvaguarda da identidade cultural das pessoas e das comunidades. Este património encontra-se enraizado na história 

local e no ambiente natural e está incorporado numa grande variedade de linguagens que transmitem muitas visões do mundo 

(Bouchenaki 2003). No reforço à proteção das culturas mais vulneráveis, surge ainda a Carta de Shangai (ICOM, 2002). Este 

documento destaca-se pelo seu esforço em preservar a riqueza cultural da Ásia. Considera fundamental a preservação de 

todos os fatores que constituem este património, como a cultura, a raça, a etnia, a cor, o género, a idade, a classe, a crença, a 

linguagem, a orientação sexual. Afirma que a melhor forma de preservar este património é criar uma boa gestão do 

património, onde se incluam as pessoas na interpretação apropriada das línguas locais e na inventariação através de projetos, 

ou seja onde se promova a educação das pessoas para a integração (Bouchenaki 2003).  
17 Refere-se à proteção do património edificado e à preservação das comunidades e cultura como um todo. 
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estes dois fatores são interdependentes. Note-se que no seu discurso está subjacente a avaliação das 
condições habitacionais existentes de um determinado edifício e a solução adaptada ao contexto. 

Neste ponto, e tendo em conta a necessidade de criar novos métodos de avaliação e intervenção no 
património edificado residencial que sejam integrados, Pickard (2001a) defende o recurso a meios 
sustentáveis que melhorem as condições de habitabilidade e as funções sociais dos edifícios, 
adaptando este património edificado às necessidades funcionais e vivenciais modernas e respeitando 
os valores exigidos pela comunidade. Defende ainda a preservação da morfologia e a tipologia dos 
edifícios que devem ser intervencionados com o apoio de técnicas apropriadas.  

Dutta e Husain (2009) consideram que a salvaguarda do património edifícado é um tema de grande 
relevância atual. Dão como exemplo as práticas negligentes efetuadas sobre o património edificado na 
cidade histórica de Calcutá, Índia, realçando a necessidade de haver  integridade arquitetcónica nas 
ações de intervenções como medida eficaz,  tanto para dinamizar o uso do solo, como para conceber 
uma melhor reabilitação do “stock” de edifícios antigos. Argumentam que a presença de muitos 
intervenientes no campo de ação pode gerar conflitos e reduz o acesso aos recursos existentes para a 
conservação do património edificado, no entanto têm em conta a opinião das populações locais.  
Defendem uma urgente análise e avaliação das características dos edifícios, considerando o seu estado 
de conservação, a acessibilidade, a integridade física, a função e o uso a que se destinam. Para 
objetivar as intervenções no património edificado, propôem também a preservação dos seus valores 
históricos, arquitetónicos e socioculturais. 

No debate sobre as dimensões patrimoniais técnicas e socias, os autores aqui referidos revelam que 
existem diferentes interesses e valores a preservar. Realçam a necessidade de proteger os edifícios 
como forma de restituir a qualidade de vida das pessoas que vivem em áreas urbanas degradadas, 
sublinhando a relevância de manter o carácter do tecido urbano e dos edifícios através da manutenção 
da morfologia, tipologia, arquitetura e funções tradicionais.  
Constata-se que nas operações de salvaguarda procuram conciliar as dimensões patrimoniais, técnicas 
e sociais. Afere-se ainda que a gestão destas dimensões depende da capacidade dos diversos 
intervenientes em definir as prioridades a nível nacional, regional e local, incentivando as populações 
a manter a identidade física e cultural do sítio, reforçando um aumento da coesão entre os diferentes 
interesses e valores a preservar.  
 

2.3.2. A INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO EDIFICADO  

A partir dos anos 60 e 70 do século XX começam a surgir respostas ao declínio físico, social e 
económico dos tecidos urbanos mais antigos. A deterioração do património edificado, a demolição de 
edifícios históricos, o crescente número de edifícios vazios conduz ao despovoamento dos centros 
históricos que perdem a sua função residencial, acentuando a descaracterização e destruição da 
diversidade social e funcional que constituem a essência da cidade. Neste sentido, a intervenção no 
património edificado surge da necessidade de manutenção das características físicas, sociais e 
ambientais das cidades, em particular dos sítios com valor patrimonial pela sua situação 
particularmente vulnerável e risco de desaparecimento. O debate sobre esta problemática procura 
encontrar soluções através dos estudos e opiniões expressas por diferentes autores. 

No contexto internacional, autores como Serageldin (2000) explicam que a degradação das 
construções urbanas não só leva à perda de riqueza arquitetónica e do património urbano, como 
origina o abandono dos centros históricos e a fixação das populações em zonas envolventes. 
Serageldin indica que, nestes casos, assiste-se a um esforço por parte das autoridades locais e 
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nacionais desses lugares para travar a degradação física e promover o seu valor cultural através de 
ações no património.  

A esta discussão acrescenta-se a visão de Lee, Lim e Nor'Aini (2008) que apontam o caso dos edifícios 
da cidade de George Town em Penang, Malásia, onde para se protegerem as casas com valor 
patrimonial da degradação intensa é considerado o controlo das rendas, de modo a que os inquilinos e 
proprietários possam assegurar a intervenção nas habitações através de ações de manutenção, bem 
como refere a importância da criação de planos reguladores para a proteção destas áreas18. 

Wang e Zeng (2010) defendem que a intervenção do património edificado aumenta o reconhecimento 
do local, desenvolve a economia, estabelece a identificação das comunidades e atualiza a cultura. Estes 
autores também afirmam que os edifícios históricos são capazes de suportar diversos usos. Contudo, 
são da opinião que a boa reutilização do património edificado pressupõe a análise prévia do edifício 
(construção, arquitetura, estado de conservação) de modo a que os processos de intervenção tenham 
em conta a preservação dos seus valores.  

Também, em Espanha García-Martinez et al. (2010) sublinham a necessidade de estipular diferentes 
níveis de intervenção no edificado, com o intuito de minimizar os impactos que são previsíveis dentro 
do processo de conservação e manutenção. Referem a importância de haver uma maior 
multidisciplinariedade entre os profissionais e disciplinas académicas que complementem a 
intervenção, bem como o conhecimento de novas ferramentas para a preservação do património 
construído, na defesa da redução do grau de intervenção e do impacto sobre o existente. Defendem que 
a conservação máxima do património edificado pode contribuir para a manutenção das características 
físicas e sociais dos centros históricos e áreas urbanas. 

No contexto português, e dentro da problemática da intervenção em património edificado, surge a 
necessidade de designar uma terminologia apropriada que permita esclarecer de forma inequívoca a 
troca de ideias entre todos os técnicos que se dediquem a esta atividade. Neste sentido, os técnicos do 
LNEC (1990b) realizam um documento dirigido à conservação do património edificado e que procura 
realizar uma compreensão exata de conceitos fundamentais como, conservação, manutenção, 
reparação, restauro, reabilitação, reconstrução, reversibilidade, anastilose, e reintegração. Diferentes 
conceitos que têm por objetivo definirem e hierarquizarem diferentes modos de intervir no património 
edificado e em diferentes escalas de modo a proteger ao máximo a preexistência.  

Também à imagem do que se passou em muitos países europeus, aparecem novos desafios para a 
conservação do património edificado; os técnicos do LNEC (1990a) apelam para a qualidade das 
intervenções, o que suscita a criação de guiões e manuais de apoio à intervenção no património 
arquitetónico dos centros históricos (Cabrita, Aguiar e Appleton 1993; Lamas 2002; Aguiar, Cabrita e 
Appleton 2005). Estes guiões têm como objetivo apoiar os técnicos nas ações de intervenção no 
património edificado e, surgem pela necessidade em formar conhecimento e sensibilizar os 
intervenientes para aspetos essenciais da intervenção em património edificado, nomeadamente, para o 
respeito pelas pré-existências.  

Deste modo, Aguiar, Cabrita e Appleton (2005), no seu guião de apoio à reabilitação de edifícios 
habitacionais, mencionam alguns exemplos europeus sobre intervenções de reabilitação dos tecidos 
urbanos existentes. Dão como exemplo, em França, a intervenção no bairro Le Marais em Paris, nos 
anos 60 e 70 do século XX, que revela a necessidade de encontrar outros tipos de abordagens, de 

                                                      
18 A promoção do investimento do sector privado e de novas políticas e novos programas de salvaguarda servem também 

para colmatar a falta de fundos e fomentar o apoio aos proprietários e inquilinos, de modo a evitar-se a degradação do 

património arquitetónico.  
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modo a evitar a expulsão sistemática de população residente e a sua substituição por novos estratos 
sociais, capazes de responder ao surto especulativo19. Apontam os “Plans Permanents de Mise en 
Valeur et de Sauvegarde” que impuseram regulamentos específicos a cada uma das áreas a 
salvaguardar, nos quais se definiam as normas arquitetónicas e a gestão da intervenção nos edifícios20.  

Estes autores focam o caso da Alemanha, com a renovação urbana da cidade de Berlim, durante a 
década de 80 do século XX com o Internationale Bauausstellung - IBA, através da experimentação de 
novas estratégias de intervenção cujos custos dos edifícios reabilitados ficavam 35% a 50% mais 
baratos quando comparados com os custos das construções novas com características semelhantes. 
Apontam também a experiência Italiana, referindo a tradição deste país em relação à conservação e 
restauro do património arquitetónico e urbano, nomeadamente a experiência na salvaguarda das 
cidades históricas21 através de políticas de gestão e controle fundiário. No caso de Veneza referem as 
ações de salvaguarda das décadas anteriores, com forte apoio internacional, recorrendo a uma 
metodologia de intervenção baseada na análise e reconhecimento físico da tipo-morfologia da 
arquitetura da cidade. As operações de intervenção no património edificado em Itália destacam-se pelo 
sucesso dos resultados obtidos quando comparado com outros países. 

Ainda Aguiar, Cabrita e Appleton (2005) expõem as experiências espanholas no domínio da 
reabilitação dos edifícios e que foram semelhantes às experiências portuguesas até 1975. Referem que 
depois desta data, em Espanha a evolução foi rápida, sendo aplicadas estratégias semelhantes às de 
outros países europeus; assiste-se a políticas de conservação integrada, preparando instrumentos 
regulamentares necessários à salvaguarda e recuperação do património com o apoio de programas 
concretos que estudam metodologias e técnicas adequadas à realidade do país, com o intuito de 
resolver as deficiências de habitabilidade dos edifícios residenciais existentes. Estas estratégias 
incluem a colmatação de deficiências em equipamentos comunitários e o tratamento técnico e 
específico de acordo com as características e carências particulares dos seus residentes.  

Por outro lado, estes autores consideram que as políticas de reabilitação e conservação do património 
arquitetónico em Portugal, antes da Segunda Guerra Mundial, revelam negligência em relação às 
necessidades socioeconómicas da habitação corrente degradada; referem que as práticas de 
conservação e salvaguarda do património estavam centralizadas sobre alguns e muito poucos 
monumentos de carácter histórico, sendo quase sempre de iniciativa estatal. Estes autores acrescentam 
que o congelamento das rendas dos imóveis arrendados nas cidades do Porto e Lisboa, promovido 
através de medidas legais dos anos 40 do século XX, levaram a que ao longo dos anos os proprietários 
se excluíssem da obrigação de conservação dos edifícios arrendados, condicionando a possibilidade de 
hoje se recuperar grande parte desse património habitacional. Explicam que só na segunda metade da 

                                                      
19 Aguiar, Cabrita e Appleton (2005) referem ainda, dentro da experiência Francesa, a Lei de Malraux (1962) que previa a 

aplicação de uma política restritiva de reconstrução, demolição e alteração do existente. Esta lei dava prioridade à 

preservação de conjuntos urbanos “Secteurs Sauvegardés” que possuíam valores arquitetónicos e históricos, marcando a 

necessidade de preservar o sentido e cultura dos lugares. 
20 Com o objetivo de apoiar a reabilitação deste património corrente surge a “Agence Nationale pour l’Amélioration de 

l’Habitat” (ANAH), assim como as chamadas “Operations Programmés d’Amelioration de l’Habitat” (OPAH’s) em 1977 e 

reformuladas em 1980. As OPAH’s estavam inscritas numa política de planeamento local e tinham como objetivo a 

beneficiação e melhoria global das habitações e recuperação dos espaços verdes do sistema de redes, estruturas viárias e 

equipamentos locais. Aguiar menciona ainda a reabilitação do património habitacional mais corrente, “não histórico”, nos 

grandes empreendimentos de habitação social promovidos pelo Estado Francês depois da II Guerra Mundial, nos chamados 

HLM (Habitation à Loyer Moderé) construídos com baixos níveis de qualidade.  
21 Nomeadamente Bolonha, Florença, Veneza, Siena, San Gimigniano, Assis, ou mesmo Génova e Turim.  
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década de 70 do século XX se assiste a uma progressiva transição de práticas centradas sobre a 
salvaguarda dos monumentos e se passa para uma perspetiva urbana que integra os aspetos 
socioeconómicos, culturais e ambientais nas intervenções de reabilitação, apontando algumas 
intervenções de referência elaboradas pelo CRUARB22 e a experiência de reabilitação no Centro 
Histórico de Guimarães (Aguiar 1998). Ainda Cabrita, Aguiar e Appleton (1993) apresentam a 
experiência de reabilitação do Bairro Alto em Lisboa, realizada nos anos 90 do século XX. 
Consideram este caso exemplar em termos nacionais com grande projeção em termos metodológicos, 
de inspeção e de diagnóstico, e com fortes repercussões práticas através de equipas 
multidisciplinares23.  

Também os técnicos especializados do LNEC criam metodologias e métodos de avaliação como forma 
de verificar as anomalias existentes nos edifícios e promover melhores intervenções. Salienta-se a 
Metodologia de Certificação das Condições Mínimas de Habitabilidade (MCH), o Método de 
Avaliação do Estado de Conservação (MAEC) e o Método de Avaliação das Necessidades de 
Reabilitação (MANR). Segundo Pedro et al. (2011) os métodos MCH, MAEC e MANR poderão ser 
uma mais-valia na verificação de medidas a realizar nas intervenções de manutenção ou reparação, na 
avaliação do valor dos imóveis para transações imobiliárias, na aferição de danos em imóveis devido a 
ações imprevistas e na informação a elaboração de programas de manutenção preventivas. Estes 
autores explicam que a recolha de informação através destes métodos é efectuada no local e 
recorrendo à inspecção visual, tendo como objetivo comum identificar as anomalias que afetam cada 
elemento funcional da construção. Referem também que não incluem sondagens, ou ensaios, porque se 
pretende que haja um equilíbrio entre o rigor da avaliação, os resultados obtidos e o prazo e custo da 
implementação. Por outro lado, os resultados obtidos na aplicação dos métodos devem ser de fácil 
compreensão para todos os intervenientes envolvidos, pois os métodos visam obter resultados 
objectivos e transparentes. No caso de se pretender identificar causas de anomalias e identificar 
trabalhos corretivos, devem ser realizadas vistorias mais detalhadas por técnicos especializados e 
recorrendo, quando se justifique, a sondagens ou equipamento apropriado. 

Estes métodos podem ser aplicados por engenheiros civis e arquitetos com formação adequada no 
método que está a ser aplicado de forma a que se possam alcançar os objectivos estebelecidos. Estes 
autores acrescentam que estes métodos poderão ser usados separadamente, ou de forma complementar 
dentro da análise/avaliação do estado de conservação de edifícios. Explicam ainda que, enquanto o 
MCH permite verificar a existência de condições mínimas de habitabilidade e aplica-se a unidades 
habitacionais, o MAEC permite avaliar o estado de conservação dos edifícios e foi concebido, assim 
como o MCH, para ser aplicado em unidades arrendadas, o que não impede a sua utilização em 
unidades com outros regimes de propriedade. Por outro lado, indicam o MANR como um método que 
visa estimar a profundidade da intervenção de reabilitação necessária para assegurar condições 
mínimas de habitabilidade, sendo um método concebido para ser aplicado especificamente a edifícios 
construídos em áreas urbanas de génese ilegal.  

Todos estes métodos procuram avaliar as condições de segurança estrutural, contra incendio, no uso 
normal da habitação e contra intrusão, agressão e roubo, assim como as condições de habitabilidade, 
nomeadamente de salubridade, qualidade do ar, estanquidade à água e ao ar, proteção contra ruído, 

                                                      
22 Comissariado para a Renovação Urbana da Área Ribeira-Barredo. 
23 Esta experiência de reabilitação juntou equipas de técnicos do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) 

constituídas por engenheiros, arquitetos, tendo a cooperação de técnicos municipais e envolvendo a criação de um Gabinete 

Técnico Local e a participação da população residente, num modelo que os autores consideram de “recuperação integrada” e 

que teve grande sucesso. 
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conforto visual e conforto térmico. Para além disso, procuram ainda verificar as infraestruturas básicas 
de instalação de água, eletricidade e drenagem de águas residuais nos locais habitacionais, incluindo 
os equipamentos sanitários e de cozinha. 

Por outro lado, procura-se realçar neste estudo a importância do conhecimento do património ao nível 
local, tendo em conta que só com o conhecimento das técnicas construtivas e materiais do património 
edificado local é possível intervir de forma ajustada e integrada. Neste sentido, evidencia-se os 
trabalhos de Barata Fernandes (1999) que procura caracterizar a casa burguesa do Porto pela sua 
complexidade e dinâmica, considerando que este património não é estático e tem estado em constante 
transformação durante três ou mais séculos. Alerta para a sua riqueza tipo-morfológica, material e 
cultural, salientando a necessidade de preservação e intervenção através de um conhecimento mais 
aprofundado sobre o sistema construtivo e análise das consecutivas alterações sofridas ao longo do 
tempo (Barata Fernandes 2011). Também Teixeira e Póvoas (2012) procuram tipificar a casa burguesa 
do Porto através do seu sistema construtivo e materiais usados na procura de critérios técnicos e 
construtivos para melhorar a intervenção neste tipo de património. Pode dizer-se que estes últimos 
autores complementam o trabalho iniciado por Barata Fernandes (1999). É de salientar que estes 
estudos acrescentam a importância da avaliação dos sistemas construtivos tradicionais e materiais dos 
edifícios antigos, como forma de conhecer o valor patrimonial dos edifícios. Estes aspetos não são 
referidos nos métodos elaborados pelos técnicos do LNEC para a avaliação das condições de 
segurança e habitabilidade do parque habitacional em geral.  

Neste debate da intervenção do património edificado, sobretudo o habitacional, assiste-se uma 
consciencialização para a reutilização dos edifícios, considerando novos usos, mas preservando a sua 
estrutura e materiais, apelando para a não demolição de edifícios, sobretudo em áreas históricas. É 
neste sentido que alguns autores indicam a necessidade de desenvolver metodologias de avaliação do 
património e dispositivos legais de apoio, considerando critérios que se adequem aos edifícios 
existentes e que evitem a degradação e/ou demolição indevida dos edifícios (Pedro et al. 2011; Lee, 
Lim e Nor'Aini 2008; Wang e Zeng 2010; Aguiar, Cabrita e Appleton 2005).  

Assim, o debate sobre a temática da intervenção no património edificado mostra a necessidade de criar 
uma terminologia relacionada com a intervenção no património, de modo a clarificar de forma 
inequívoca as ações que devem ser efetuadas pelos técnicos sobre o património edificado, tendo em 
conta o seu estado de conservação (LNEC 1990b). Esta discussão mostra também que em diferentes 
realidades e contextos foram usados diferentes métodos e metodologias de avaliação do património 
edificado. De entre os contextos estudados, tanto no continente Asiático como Europeu, verifica-se 
que existe uma preocupação pela manutenção do valor patrimonial. Recorre-se a metodologias de 
avaliação num reconhecimento da tipo-morfologia da arquitetura, funções e usos dos edifícios. Os 
autores apresentados são defensores de intervenções de reduzido impacto sobre a pré-existente. Em 
Portugal sublinha-se a necessidade de criar guiões e manuais de apoio aos técnicos para a intervenção 
do património, como reflexo do que se passou em muitos países europeus. Este debate realça ainda a 
necessidade de recorrer a soluções sustentáveis para colmatar as deficiências habitacionais dos 
edifícios residenciais, tendo em vista o faseamento das ações de intervenção no património edificado. 

 

2.3.3. CRITÉRIOS PARA A SALVAGUARDA DO PATRIMÓNIO EDIFICADO  

No debate em torno da salvaguarda do património edificado mostra-se a relevância de proteger e 
manter os valores associados ao património edificado, sejam eles físicos, técnico-construtivos, 
materiais, culturais, históricos, sociais, ou ambientais. Neste sentido, o debate alerta para a preservação 
do património edificado e sublinha que este processo só começa quando os indivíduos, comunidades e 
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instituições tomam consciência da importância da conservação do património edificado que têm em 
mãos, e cuja sua degradação e consequente perda poderá ser irrecuperável. Neste sentido, os valores 
associados ao património edificado são um elo de ligação entre as várias disciplinas e especialistas 
envolvidos nas ações de salvaguarda do património edificado. 

Constata-se que a ligação entre as dimensões patrimoniais, técnicas e socias necessita de maior coesão. 
Apesar de alguns autores suscitarem a necessidade de uma maior interligação entre as diferentes 
dimensões, tendo em conta os benefícios que pode trazer para um conhecimento mais aprofundado do 
património edificado, contribuindo para ações de intervenção mais sustentadas e integradas, muitos 
autores debatem ainda as três dimensões de forma fragmentada. 

Para além disso, reconhece-se que é essencial intervir no património edificado habitado em áreas 
centrais e/ou centros históricos de forma a garantir a melhoria do estado dos edifícios e da qualidade 
de vida dos seus residentes, contribuindo para uma melhor satisfação das necessidades humanas. Esta 
discussão realça o parecer de alguns autores que sustentam que a inclusão da opinião das populações 
poderá ser uma mais-valia para a tomada de decisão nas ações de intervenção no património edificado, 
pondo em evidência a importância das abordagens holísticas e multidisciplinares na avaliação do 
património edificado. Por outro lado, revela a importância do uso de metodologias de avaliação do 
património edificado habitado, tanto ao nível das condições de habitabilidade, como dos aspetos tipo-
morfológicos e construtivos, com o intuito de se promoverem intervenções menos intrusivas e mais 
ajustadas sobre as preexistências.  

Para dar operacionalidade aos critérios e aspetos evidenciados torna-se pertinente levantar as seguintes 
questões: 

QC24: Como reabilitar o património edificado degradado, preservando as suas características e 
promovendo a qualidade de vida de quem o habita?  

Q125: Que critérios de identificação do valor patrimonial devem ser sublinhados para a 
preservação das características físicas e culturais do património edificado? 

 

2.4. AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE NO PATRIMÓNIO EDIFICADO 

A degradação física do património edificado residencial e as condições de segurança e habitabilidade 
são aspetos que se consideram integrados na dimensão técnica. A revisão da literatura sobre o estudo 
diacrónico e a salvaguarda do património edificado clarificam a importância do debate em torno desta 
problemática, sublinhando a necessidade de arranjar soluções que melhorem o comportamento dos 
edifícios e a qualidade de vida das pessoas que os habitam, mas preservando as suas características e 
valor patrimonial. 

A atenção para o estudo das condições de habitabilidade surge, ao longo da história, com a vontade e 
necessidade de melhorar as condições de vida das pessoas residentes em ambientes urbanos. Realça-se 
o exemplo da Revolução Industrial, entre os séculos XVIII e XIX, que gerou um fluxo de grandes 
massas populacionais para os centros urbanos e históricos que conduziu a condições de vida precárias, 
sobretudo em zonas de alta densidade populacional, onde as famílias carenciadas viviam em 
compartimentos sobrelotados, com falta de higiene, ventilação, luz natural, água potável e saneamento 
básico. Perante tal situação, os reformistas da época criaram padrões de habitabilidade, sendo 
Inglaterra o país impulsionador das normas de habitabilidade a partir do século XVIII. Por outro lado, 

                                                      
24 QC - Questão Central de investigação. 
25 Q1 - Primeira questão de investigação. 
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a preservação das estruturas físicas do património edificado é um tema eminente quando se fala do 
restauro dos monumentos nos séculos XVIII e XIX. Apesar disso, só a partir do século XX é que os 
dois problemas se cruzam e emerge o alargamento do conceito de preservação ao património edificado 
em geral, fazendo convergir as questões de habitabilidade com as da salvaguarda do edificado. 

 

2.4.1. AS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA  

A renovação dos edifícios antigos por toda a Europa incide na adaptação dos edifícios a situações mais 
sustentáveis, através do reaproveitamento das suas estruturas físicas, sem as demolir, nem fazer 
grandes transformações nos edifícios, tendo em vista uma maior sustentabilidade económica e 
ambiental nas ações de reabilitação do património edificado, sobretudo o habitacional (Kohler e 
Hassler 2002). Neste sentido, este debate faz emergir autores que sustentam a necessidade da 
avaliação das condições de segurança dos edifícios, de modo a verificar o seu estado de conservação. 
Tendo em conta, por um lado, a segurança das pessoas que habitam estes edifícios e, por outro, 
considerando a preservação dos valores patrimoniais.  

Em Portugal, Cabrita, Aguiar e Appleton (1993), no manual de apoio à reabilitação do Bairro Alto, 
apresentam procedimentos metodológicos de inspeção e de diagnóstico das estruturas dos edifícios, 
entre outras especialidades, com o intuito de verificar o estado de conservação do património 
edificado, apresentando soluções de intervenção através da criação de vários níveis de intervenção, 
consoante os resultados obtidos. Também com o objetivo de melhorar as condições de segurança no 
património edificado, Lamas (2002) apela primeiro para o conhecimento das suas características 
físicas, históricas e valores associados para depois serem realizadas obras de intervenção no 
património arquitectóncio. A título de exemplo, refere a importância de consciencializar os residentes 
e técnicos para a manutenção regular do património edificado.  

Ainda dentro do contexto português, Aguiar (2004) é da opinião que um “projeto de conservação” em 
património edificado implica um faseamento das intervenções que passa pela análise, diagnóstico e 
especificação de ações especializadas que convergem para saberes multidisciplinares. Considera que 
uma ação de intervenção não pode ser só de natureza técnica e científica, mas abranger também a 
dimensão cultural e social. Alerta que a falta de consciência dos intervenientes, a falta de apoios 
financeiros e a necessidade de uma revisão do RGEU (em 2004) são fatores que impedem a 
recuperação dos edifícios habitacionais, havendo necessidade de encontrar soluções para este 
problema.  

Num guião para a reabilitação de edifícios habitacionais em Portugal, Aguiar, Cabrita e Appleton 
(2005) apresentam critérios gerais para a reabilitação de edifícios habitacionais; definem critérios 
técnicos de análise das intervenções, considerando, entre várias exigências funcionais, a segurança dos 
edifícios, e apresentam modelos para a gestão dos recursos disponíveis no local. Estes autores 
defendem que o objetivo fundamental de qualquer ação de reabilitação, desenvolvida sobre um 
edifício antigo, deverá respeitar as características tipológicas e morfológicas, garantindo as condições 
de segurança estrutural e construtiva e resolver os danos físicos e patologias. Afirmam que as 
construções antigas têm uma durabilidade comprovada por séculos de existência, enquanto certas 
soluções modernas possuem comportamento no tempo imprevisto e menor durabilidade previsível, e 
que as ações de intervenção não devem retirar qualidade às pré-existências. Sugerem diferentes níveis 
de reabilitação consoante o estado de conservação dos edifícios, incluindo as condições de segurança, 
de habitabilidade e conforto dos edifícios. Destaca-se que as ideias desenvolvidas neste trabalho são 
aprofundadas no guia técnico dirigido para a reabilitação de edifícios, centrado em soluções para 
edifícios habitacionais, da autoria de Paiva, Aguiar e Pinho (2006), e que mais uma vez propõe uma 
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visão holística sobre este tema onde se inclui, para além da segurança estrutural dos edifícios, as 
restantes exigências funcionais de segurança, como a segurança contra incêndios, contra intrusão e ao 
uso normal. Ainda neste guião são abordadas as questões de higiene, saúde e conforto, bem como 
medidas de reabilitação energética em edifícios, e os autores já abordam a problemática da normativa 
associada a ações de reabilitação dos edifícios. Explicam que quanto maior for o grau de profundidade 
de uma intervenção de reabilitação, maior deverá ser o grau de conformidade com o previsto nos 
regulamentos de construção, assim como maior será o grau de satisfação dos padrões qualitativos 
exigíveis para as edificações destinadas ao uso habitacional.  

Na sequência desta discussão, destacam-se os trabalhos realizados pelo Núcleo de Reabilitação do  
Edificado e Património do Instituto da Construção (NCREP - IC), integrado na FEUP26, dirigidos para 
ações de intervenção no âmbito da segurança estrutural em património edificado. Os trabalhos deste 
núcleo centram-se na aplicação de uma abordagem que inclui um estudo sistemático sobre património 
edificado que se baseia na inspeção, diagnóstico e análise estrutural das construções, na procura de um 
reconhecimento completo dos edifícios e do seu estado de conservação (Guedes et al. 2003; Guedes et 
al. 2005). Estes trabalhos permitem verificar a urgência da intervenção e detetar elementos a 
conservar, substituir, ou reabilitar (Guedes et al. 2002). Segundo Guedes (2002), este conhecimento 
representa o ponto de partida para qualquer intervenção em património edificado, cuja ação terá como 
objetivo primeiro garantir a estabilidade das estruturas através de medidas tendencialmente pouco 
intrusivas, seguindo modelos de intervenção mínima. Paupério (2007) defende a necessidade de se 
fazer uma inspeção regular aos edifícios como forma de manutenção e proteção do património, 
referindo a metodologia adotada pelo Núcleo como uma via sustentada. 

Na mesma linha de pensamento, Lourenço e Oliveira (2004)27 salientam o interesse das 
Recomendação para a Análise, Conservação e Restauro Estrutural do Património Arquitetónico 
(ICOMOS 2003) para o contexto da intervenção em Portugal, tendo em conta um melhor desempenho 
das práticas de reabilitação no património arquitetónico e o interesse pelo conhecimento científico 
sobre as técnicas e práticas de conservação. Destacam a utilidade da investigação, inspeção e 
diagnóstico sobre o património arquitetónico a intervir, de modo a respeitar as preexistências e as suas 
características físicas, estruturais e culturais, evidenciando a importância da aplicação do conceito de 
intervenção mínima através da conservação máxima do património edificado, ou seja do máximo 
reaproveitamento de materiais e estruturas preexistentes, e consequente minimização do impacte 
económico, ambiental e social. Estes autores referem que a discussão em torno da temática da 
intervenção mínima apela para novas análises, tecnologias e abordagens na avaliação do património, 
tendo em conta uma maior multidisciplinaridade nas ações de conservação, e alertam para a 
necessidade de uma maior exigência na formação e educação na área da intervenção em património 
construído. 

Como já referido, o LNEC tem desenvolvido esforços no sentido de criar metodologias de avaliação 
das condições físicas do edificado. Pode dizer-se que o Método de Avaliação do Estado de 
Conservação - MAEC (Pedro, Vilhena e Paiva 2009b; Vilhena 2011), embora incluía preocupações 
com a avaliação das condições de habitabilidade, dirige-se, principalmente, para a avaliação das 
condições de segurança dos edifícios. Avalia primeiro os elementos estruturais dos edifícios na sua 
globalidade, depois os elementos estruturais das unidades habitacionais, bem como as instalações e 

                                                      
26 Antigo Núcleo de Conservação e Reabilitação de Edifícios e Património da Faculdade de Engenharia da Universidade do 

Porto. 
27 Autores da tradução para português da Recomendação para a análise, conservação e restauro estrutural do património 

arquitetónico da ICOMOS (2004). 
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elementos que permitem verificar as condições de segurança contra incêndios e ao uso normal dos 
edifícios, verificando também as infraestruturas e instalações básicas das habitações.  

Dentro desta temática, existem outras realidades e contextos aonde a preocupação pelas condições de 
segurança são sublinhadas. Assim, em Israel, Ghaleb Bagaeen (2006) defende nos seus estudos a 
importância dos vários níveis de intervenção, tendo em conta uma análise baseada numa inspeção 
visual dos aspetos estruturais e construtivos dos edifícios do centro histórico da cidade de Jerusalém. 
Considera importante numa fase inicial a realização de uma análise que se baseie no levantamento dos 
aspetos culturais das áreas urbanas e das suas funções, e das atividades de trabalho e lazer das pessoas 
que usufruem esses espaços, de modo a que as intervenções a propor se ajustem à estrutura e 
construção do edifício e que, simultaneamente respeitem os modos de vida dos seus habitantes. 

Por outro lado, Roders et al. (2007), na Holanda, realçam a importância da reabilitação dos edifícios 
antigos por toda a Europa, destacando que o parque habitacional é imenso e, existindo muitos edifícios 
desocupados. Referem que o valor da construção nova continua a aumentar, enquanto muitos dos 
edifícios antigos são alvo de intervenções ou demolições, frequentemente centradas em realizações a 
curto prazo, negligenciando o passado destas construções. Ainda dentro desta ideia, Roders et al. 
(2007) explicam que a durabilidade dos materiais antigos e o tempo de vida de um edifício é uma 
matéria em discussão, reforçando que as novas técnicas e metodologias de conservação, quando 
baseadas num conhecimento sobre o edifício e no reaproveitamento da sua estrutura e seus materiais, 
podem contribuir para prolongar o tempo de vida dos edifícios, garantido a sua segurança.  

Em Espanha, os já referidos autores García-Martinez et al. (2010) apontam que desde 2008 estão a ser 
reformulados os regulamentos técnicos relacionados com as estruturas de betão, tendo em conta a 
manutenção e reuso deste material. No entanto, não referem critérios a serem utilizados em edifícios 
existentes com estrutura em alvenaria. Explicam a necessidade de uma avaliação correta sobre a 
configuração da construção, das suas qualidades, valores e potenciais intrínsecos, para que seja 
possível realizar um plano faseado, que permita manter as estruturas existentes.  

Em Itália, Monti, Sorrentino e Scalora (2009) alertam para a relevância de melhorar o comportamento 
sísmico do tecido urbano, tendo em conta as Norme Tecniche delle construzine (Italia 2008a), mas, ao 
mesmo tempo, procurando manter o património edificado cultural de cada tecido urbano, enquanto 
testemunho físico, histórico e irrepetível. Sublinham que mesmo as intervenções nos edifícios têm que 
ter em conta muitas exigências de natureza formal, arquitetónica, funcional e estrutural para ser 
possível produzir ações de intervenção capazes de respeitar a autenticidade e identidade dos lugares e, 
simultaneamente, melhorar os requisitos de segurança. Neste debate, Monti e Scalora (2008) 
sustentam a necessidade de uma base de dados sobre os processos construtivos das construções e 
alterações que as estruturas sofreram ao longo do tempo. Apontam a necessidade de perceber o 
comportamento estrutural dos edifícios de alvenaria através da sua configuração geometria. Neste 
âmbito, Braga, Monti e Scalora (2006) fazem uma análise estrutural das construções históricas, 
considerando um levantamento exaustivo das preexistências e a interpretação dos sistemas 
construtivos dos edifícios dos centros históricos. Neste estudo têm em conta os documentos 
normativos e os documentos de salvaguarda do património edificado com o intuito de explicar a 
criação de níveis de intervenção nos edifícios que considerem o seu valor patrimonial e estado de 
conservação, encontrando soluções para a melhoria da segurança estrutural dos edifícios.   

Também Fianchini e Fontana (2010) explicam que, após uma análise sustentada e detalhada sobre o 
património edificado existente, nalguns casos as operações de reabilitação têm de considerar o 
planeamento de diversas fases de projeto, de modo a adaptá-lo a novos usos, sem deixar de considerar 
os espaços, as funções e as condições físicas já existentes como ponto essencial de partida. Além 
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disso, defendem que numa primeira análise se deverá garantir a segurança do edifício, tanto ao nível 
estrutural, como ao nível da segurança ao fogo e ao uso normal dos edifícios. Realçam que o mais 
importante nestas operações é a seleção de trabalhos de acordo com prioridades e níveis de 
intervenção adotadas em cada fase do projeto, com níveis de satisfação que correspondam aos 
objetivos estipulados para as diferentes fases e que devem ser ponderados no projeto principal, 
dependendo de cada caso.  

É de mencionar os estudos de Bettiol (2010) que argumenta que o restauro e conservação do 
património edificado cultural é um tema complexo. Aponta a necessidade de definir o que é um 
correto projeto de restauro. Explica que nos dias de hoje existem duas abordagens: uma baseada no 
restauro conservativo e outra em requisitos técnicos normativos, normalmente relacionada com 
intervenções pesadas. Do confronto entre as normativas relacionadas com a prevenção contra o risco 
sísmico e as Recomendações para a Análise, Conservação e Restauro Estrutural do Património 
Arquitetónico (ICOMOS 2003), propõe procedimentos menos intrusivos nas estruturas dos edifícios 
antigos através da análise e cruzamento destas duas abordagens. 

Este debate mostra a importância do conhecimento do património edificado ao nível da segurança, 
quer estrutural, quer contra incêndios e ao uso normal dos edifícios, de modo a assegurar a 
estabilidade, durabilidade e bom uso das estruturas por parte dos usuários, contribuindo para uma 
maior longevidade dos edifícios antigos. Nesta análise, destaca-se a preocupação pela segurança 
estrutural dos edifícios antigos, onde é realçada, de modo particular, a importância dos procedimentos 
de inspeção e diagnóstico destas estruturas (Lourenço e Oliveira 2004; Guedes et al. 2005; Pedro, 
Vilhena e Paiva 2009a; Fianchini e Fontana 2010; García-Martinez et al. 2010), bem como dos 
aglomerados urbanos onde se inserem, como ações prévias à intervenção. Por outro lado, sublinha-se a 
necessidade de definir medidas e níveis de intervenção que podem englobar várias escalas: o conjunto 
urbano, o quarteirão, o edifício e/ou parte dele, ou simplesmente haver necessidade de uma 
intervenção pontual nalgum elemento estrutural (Monti, Sorrentino e Scalora 2009; Braga, Monti e 
Scalora 2006; Aguiar, Cabrita e Appleton 2005). Estes autores acrescentam que as ações de 
intervenção devem convergir para saberes multidisciplinares; uma intervenção não deve ser só de 
natureza técnica e científica, mas também conter conhecimento histórico, bem como reconhecer os 
valores de autenticidade e identidade presentes nos sistemas técnico-construtivos, estruturais e 
materiais dos edifícios e dos tecidos urbanos aonde se inserem. Além disso, alguns autores (Roders et 
al. 2007; Fianchini e Fontana 2010; García-Martinez et al. 2010) defendem que a máxima conservação 
do património edificado através de ações de reabilitação pouco intrusivas promove uma maior 
sustentabilidade económica e ambiental do património edificado, sobretudo o habitacional.  

 

2.4.2. AS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

Durante os séculos XIX e XX são criados regulamentos consagrados às condições de habitabilidade 
em edifícios. A título de exemplo, estipulavam a forma de distribuição das famílias nos alojamentos, 
exigindo que pessoas de sexo oposto e com idade superior a dez anos dormissem em quartos 
separados, e que os casais deveriam dormir separadamente dos filhos. Nesse âmbito, estudos efetuados 
por Hole (1965) concluíam que uma habitação deveria conter três quartos, permitindo que pais e 
crianças de sexo oposto dormissem em quartos separados, com um compartimento adicional que 
serviria para uso diário, uma casa de banho, ou privada, devendo em anexo conter uma lavandaria e 
cozinha, visto que, na altura, se considerava que a sobrelotação habitacional punha em causa a moral e 
a saúde das famílias.  
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Desde 1840 que as normas dirigidas para a habitação têm gradualmente evoluído. Em Londres, depois 
de 1918 criaram-se modelos de habitação com áreas mínimas que foram sofrendo progressivas 
alterações de forma a se readaptarem às necessidades das pessoas28. Em 1961, em Inglaterra Parker 
Morris apresenta como relatório29 que irá funcionar como manual de apoio à habitação. Este 
documento estipula a dimensão do fogo, dependendo da sua lotação; organiza a área de cada 
compartimento, o espaço de circulação e arrumos. Este cálculo é baseado nos critérios mínimos 
recomendados para a qualidade da habitação, havendo uma estreita relação entre o espaço e as 
atividades de modo a ser possível adaptar-se aos novos padrões de vida, tornando-os mais flexíveis e 
dando resposta às necessidades das famílias. Este relatório apresenta desenhos para um melhor 
entendimento dos seus objetivos, oferecendo uma definição da habitação nunca antes concebida. 
Assim, Morris (1961) não só define a função de cada compartimento da habitação, como define as 
atividades desses compartimentos, sugerindo a disposição dos móveis e os equipamentos que se 
devem providenciar nas casas familiares. Hole (1965)30 defende também que a habitação deveria ter 
acesso a água potável, e de forma contínua, através de uma rede de abastecimento. Aponta ainda que 
pelo menos uma casa de banho deveria estar ligada à rede de esgotos e que todos os compartimentos 
deveriam ter ventilação e luz natural através de uma janela que pudesse ser aberta.  

Na realidade, as normas para os espaços da habitação vão sendo estabelecidas através de parâmetros já 
existentes e aplicados anteriormente a hospitais de guerra, quartéis do exército, prisões, escritórios e 
alojamentos. Estes parâmetros foram calculados tendo em conta a quantidade de oxigénio consumido 
por pessoa, e considerando a percentagem de ar que terá de ser restabelecida para um compartimento. 
Os princípios que suportaram estas normas estavam subjacentes aos códigos da saúde pública, 
baseados no conhecimento das doenças, das suas causas e contágios31. Acrescenta-se que estes 
parâmetros têm como objetivo verificar as condições de salubridade, higiene e conforto, das 
instalações e infraestruturas, das áreas da habitação, entre outros.  

Após a Segunda Guerra Mundial, as áreas urbanas e centros históricos destruídos necessitam de 
urgentes intervenções para repor condições de salubridade e higiene aos edifícios. As condições de 
habitabilidade foram novamente analisadas, sobressaindo estudos associados aos problemas sociais e 
económicos da época que procuravam assegurar condições que permitiam um maior uso da habitação 
ao longo do tempo, tema que é abordado por diversos autores (figura A6, Anexo A).  

Kohler e Hassler (2002) relatam que o interesse pela renovação dos edifícios antigos, que se vinham 
manifestando através das intervenções feitas em todos os países da Europa, vêm solucionar problemas 
de sobrelotação e higiene na habitação que existem desde o final do século XIX e que atravessaram o 
século XX. Revelam que com a Segunda Guerra Mundial surge a necessidade de reorganizar as 
cidades e realojar as pessoas e que só nos finais dos anos 80 do século XX surge um interesse claro 
pela renovação dos edifícios existentes, fundamentada em questões económicas e ambientais. 

                                                      
28 As áreas mínimas no fogo têm sido reajustadas, tendo em conta a área necessária por pessoa dentro do fogo é de 9m2. 

Segundo Hole (1965) esta área foi aumentando como resultado do aumento da área de casas de banho e da área de circulação 

dentro do fogo.  
29 “Houses for Today and Tomorrow, nomeado pelo Central Housing and Local Government”. 
30 “Housing Standards in any society and at any point in time are product of economic, technological and social factors”. 
31 A preocupação com a densidade populacional e com as más condições de vida das famílias surge mais tarde, quando se 

verificou uma taxa de mortalidade elevada, sobretudo nos grandes centros urbanos. Em 1840 a percentagem de mortalidade 

resultante de epidemias severas, tais como a cólera, apresentava valores de 36% em Liverpool, 33% em Manchester… (Hole 

1965).  
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Em Portugal, a partir dos anos 70 e 90 do século XX, e através do LNEC, surgem as primeiras 
preocupações pela definição de níveis de qualidade dimensional e ambiental para a reabilitação de 
edifícios de habitação antigos e degradados, e que alertam para um estudo tipológico e morfológico 
mais aprofundado do parque edificado (LNEC 1987b). Segundo, Cabrita e Alho (1987) e Cabrita e 
Aguiar (1988), são estipulados padrões de avaliação das habitações, tendo em conta critérios de 
avaliação para a habitabilidade e salubridade, com o objetivo de definir estratégias e níveis de 
intervenção como solução para os problemas habitacionais eminentes nessa época.  

O relatório Parker Morris é uma referência excecional no Reino Unido desde 1967, e por toda a 
Europa desde 1970. Atualmente, este relatório continua a ser uma referência dentro da temática das 
normas mínimas de habitabilidade. Milner e Madigan (2001) reforçam a ideia de que este relatório 
aconselha o máximo uso para um espaço mínimo. Estes autores, e outros, continuam a citar este 
relatório nos seus estudos e análises (Milner e Madigan 2004; Milner 2005; Gallent, Madeddu e Mace 
2010; Carmona, Gallent e Sarkar 2010; Portas 1969; Hole 1965). Contudo, Gallent, Madeddu e Mace 
(2010) revelam que estas normas já se encontram revogadas desde 1980, tendo os seus defensores 
destas normas chamado a atenção para a mudança dos estilos de vida e para a necessidade de criação 
de espaços mais flexíveis adaptados às famílias modernas, aspetos não contemplados nestas normas. 

Também Gallent, Madeddu e Mace (2010) explicam que as normas de habitabilidade estabelecidas 
dentro da União Europeia têm um enquadramento legal que estipula requisitos mínimos para as áreas 
dos espaços interiores, a altura mínima dos pés-direitos, a ventilação e a iluminação natural, entre 
outros. São da opinião que estes requisitos não garantem  a fixação das pessoas em alguns edifícios, 
devido à regidez das normas. No entanto, ao compararem o desenvolvimentos dos parâmentros de 
habitabilidade, sobretudo os relacionados com a dimensão das áreas mínimas dos compartimentos e os 
parâmetros de saúde e higiene na habitação em Inglaterra e Itália, estes autores deparam-se com uma 
evolução mais rápida destes parâmetros em Inglaterra do que em Itália. Comparam o caso de 
Manchester com Turim e explicam que, relativamente ao caso Italiano, só após 1975 foi possível fazer 
o reajustamento dos edifícios antigos das áreas históricas aos novos estilos de vida. Adicionam que 
Itália é um país mais conservador e que manteve a traça original dos seus edifícios, com áreas maiores, 
tendo ajustado os códigos de saúde de forma gradual e mais tardiamente, quando comparado com o 
caso inglês. Em contrapartida, revelam que em Inglaterra desde cedo usaram-se as normas mínimas de 
habitabilidade como meio de reduzir a despesa pública no desenvolvimento da habitação, construindo 
habitações com áreas mais reduzidas que, muitas vezes, não satisfazem os diferentes tipos de agregado 
familiar. Estes autores verificam que as normas de habitabilidade estipuladas dentro da união europeia 
não são usadas da mesma forma, pondo em evidência a necessidade de um estudo aprofundado sobre a 
sua aplicação nalguns contextos europeus.  

Na discussão sobre a saúde pública ligada às condições de habitabilidade surge a problemática do 
direito à habitação. Este tema é muito atual, estando enquadrado dentro da lei internacional do direito 
à habitação. Segundo Thiele (2002), vários aspetos do direito à habitação são protegidos e reclamados 
em inúmeros instrumentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 
1948, o Convénio Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais e o Convénio 
Internacional dos Direitos Civis e Políticos em 1976. Estes instrumentos são importantes na adoção de 
códigos da saúde pública para a concessão de uma habitação apropriada, como meio de incorporar os 
direitos à habitação dentro da lei de cada país. Thiele afirma que as condições da habitação afetam 
tanto o indivíduo, como a sociedade. A lei dos direitos humanos internacionais reconhece esta ligação 
e prevê os requisitos mínimos para a sua aplicação. Os governos estão assim obrigados a respeitar, 
proteger e cumprir esses requisitos mínimos a fim de proporcionar condições de vida mais saudáveis 
para todos os cidadãos.  
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Ainda dentro da problemática da saúde pública, surgem estudos em Inglaterra relacionados com a taxa 
de mortalidade, sobretudo nas grandes cidades. Estes estudos focam-se no conforto térmico do interior 
das habitações. Verifica-se em 1985 que muitas famílias em Inglaterra vivem na mais completa 
pobreza. A título de exemplo, estatísticas da altura revelam que 70% das casas em Londres eram 
húmidas, consequência do frio, má ventilação e falta de aquecimento. As habitações mais pobres 
estavam desprovidas de isolamento térmico e construídas com blocos de cimento que deixavam passar 
o frio, tanto nas lajes, como nas paredes e janelas, tornando-se dispendioso aquecer estas casas de má 
construção32 (Lowry 1989).  

Em Portugal, Portas (1969), num estudo em colaboração com o LNEC em 196933, definiu áreas 
mínimas de habitabilidade como imperativo para a sociedade portuguesa da altura, tendo em conta os 
novos estilos de vida das pessoas e os vários agregados familiares. Portas baseou-se nos estudos já 
efetuados por Morris (1961) e Hole (1965) e contextualiza a situação socioeconómica portuguesa das 
classes mais desfavorecidas. Na sua análise, justifica que o espaço mínimo exigível não pode 
corresponder ao simples somatório das áreas parcelares determinadas para cada função34. Defende a 
privacidade dos espaços através da compartimentação de modo a se ajustarem às necessidades dos 
moradores e aos seus condicionalismos socioculturais. Além disso, Portas e Gomes (1964) afirmam 
que o programa de áreas na habitação tem que se ajustar às necessidades afetivas da população e ao 
custo da habitação. Por outro lado, Pedro (2000) define nos seus estudos três níveis de qualidade de 
exigências habitacionais: mínimo, recomendável e ótimo35, que poderão contribuir para avaliar as 
condições de habitabilidade dos edifícios e melhorar a qualidade de vida dos residentes, satisfazendo 
as suas diferentes necessidades. Mais tarde, Pedro (2006) conclui que existe uma clara evolução nos 
modos de vida, alterações na estrutura social e dos agregados familiares que justificam que se faça um 
estudo mais aprofundado sobre a organização interior dos fogos, tendo em conta a definição do 
programa de mobiliário e equipamento, e a sua adequação a cada lotação. Verifica, por exemplo, que 
quanto maior é a lotação da habitação, menor é a probabilidade de todos os moradores usarem os 
espaços comuns da habitação, demonstrando a correta localização do mobiliário e equipamento dentro 
dos vários compartimentos da habitação.  

A reintegração das normas de habitabilidade é explorada também por Milner e Madigan (2004). Estes 
autores afirmam que quando mais adaptáveis e flexíveis forem as áreas determinadas para a habitação, 
melhor se poderão reajustar às necessidades básicas e condições físicas das pessoas. Estes autores 

                                                      
32 Segundo Parker Morris no relatório de 1961 (Homes for Today and Tomorrow, London: HMSO, 1961, Ministry of 

Housing and Local Government), as temperaturas mínimas aconselhadas para a satisfação e conforto dos habitantes dentro da 

habitação são: 18ºc na sala e 13ºc na cozinha. Por outro lado, a British Geriatrics Society no Inverno de 1988 recomendava: 

21ºc nos quartos; os 16ºc foram apontados como temperatura que provoca problemas respiratórios mais comuns; os 12ºc 

provocam risco de doenças cardiovasculares e os 5ºc considerados como temperatura que aumenta significativamente o risco 

de hipotermia (Lowry 1989).  
33 “Funções e Exigências das Áreas de Habitação”. 
34 Define 70m2 como área útil mínima de uma habitação durável e não evolutiva, admitindo que esta superfície é capaz de 

satisfazer as necessidades das pessoas a curto prazo, com soluções de compartimentação interior flexíveis e compatíveis com 

diferentes formas de viver. 
35 Este autor considera que o nível mínimo deve satisfazer as necessidades elementares da vida quotidiana dos utentes, num 

patamar não inferior ao limiar. O nível recomendável deve conferir um maior grau de qualidade que o nível mínimo. Afirma 

que este nível deve permitir suportar melhorar diferentes modos de uso e a evolução previsível das necessidades dos utentes 

durante o período de vida útil dos edifícios, assim como o seu uso eventual por utentes de mobilidade condicionada. Por 

outro lado, defende que o nível ótimo deve suportar uma resposta integral às necessidades dos utentes, permitindo também o 

uso permanente por utentes de mobilidade condicionada após pequenas adaptações. 
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também equacionam a adaptabilidade dentro do fogo, tendo em conta o tempo que as pessoas 
despendem dentro das suas habitações. Defendem ainda que o aumento de espaços de arrumos dentro 
da habitação ajudará a que a casa esteja mais organizada, o que permitirá o aumento de área livre, 
assim como o uso de todos os espaços livres da casa, dando como exemplo os tetos inclinados do 
telhado que podem ser reaproveitados para quartos extras36. Estes autores acrescentam que as pessoas 
com mobilidade condicionada poderão usufruir de habitações que tenham mais espaço de circulação, 
com menos obstáculos. Neste ponto, afirmam que as habitações com mais área podem submeter-se a 
transformações, tanto na área dos corredores como na largura das portas para que os utilizadores de 
cadeiras de rodas possam circular melhor.  

Segundo Carmona, Gallent e Sarkar (2010), a usabilidade da habitação já definida por Morris (1961)  
é um grande contributo para o modo de pensar das áreas internas da habitação. Estes autores afirmam 
que a habitação precisa de ser funcional, de ter utilidade e usabilidade. Realçam a importância de 
oferecer às populações guias de utilização da habitação que permitam perceber a função de cada 
compartimento37. Por outro lado, Drury (2008) evidencia a necessidade de reformular as normas já 
estabelecidas por Morris (1961)  para o estilo de vida das populações do século XXI, apontando 
funções mais flexíveis e adaptada aos estilos de vida atual, conferindo uma maior usabilidade aos 
espaços38. Argumenta que estas normas refletem os modos de vida exigidos nos 50 e 60 do século XX, 
apesar da mudança de vida nas últimas décadas não ter sido grande. Também Schneider e Till (2005) 
reforçam estas ideias quando dizem que uma habitação flexível permitirá diferentes arranjos físicos do 
espaço, permitindo ajustar-se às necessidades de mudança e exigências dos utilizadores, permitindo 
que o espaço possa ser usado para múltiplas funções. As habitações flexíveis tendem a ser mais 
sustentáveis em relação ao custo/benefício a longo prazo.   

Em Espanha, Casals-Tres e Arcas-Abella (2010) realçam a importância do debate em torno das 
diferentes funções da habitabilidade, evidenciando a importância da legislação como resposta ao 
problema da reabilitação dos edifícios habitacionais existentes. Casals-Tres (2013) explica que as 
normas de habitabilidade são evolutivas, visto que a regulamentação tem sofrido constantes 
reestruturações devido à falta de coerência do seu significado ao longo do tempo. Arcas-Abella, 
Pagès-Ramon e Casals-Tres (2011) argumentam que os parâmetros inseridos na normativa atual são 
muito restritos e dirigidos para resolver problemas técnicos e materiais da construção nova (dimensões 
dos espaços, ventilação, luz, materiais), em vez de conterem parâmetros que procurem conferir 
soluções de conforto e de satisfação para as pessoas que habitam em edifícios existentes. Estes autores 
afirmam ainda que a normativa deveria encarar os compartimentos da habitação como áreas de 
descanso, higiene e alimentação, em vez de serem encarados como dormitórios, banhos e cozinhas, 
que remetem imediatamente para uma conceção mais técnica e materialista. Assim, são da opinião que 
a abordagem materialista da regulamentação limita a capacidade de resposta aos distintos modos de 
vida da sociedade, acrescentando que a obsessão da legislação pela concretização das condições físicas 
e materiais das normas de habitabilidade estabelecidas favorece a construção de edifícios novos e 
modernos, sendo pouco eficaz relativamente à reabilitação dos edifícios antigos. Casals-Tres e Arcas-

                                                      
36 Cullinworth Report em 1969 definiu dois tipos de necessidades: as “necessidades especiais” para uma população idosa, 

crianças e pessoas com problemas de mobilidade condicionada, e as “necessidades gerais” para famílias jovens. Estas normas 

não tiveram sucesso (Milner e Madigan 2004).  
37 Estes autores, e com o apoio de estudos feitos pelo CABE (Commission for Architecture and the Built Environment) em 

2009, revelam dados atuais sobre a satisfação e estilo de vida das pessoas dentro das áreas dos fogos. 
38 Estas normas são actualizadas pelos relatórios do HATC em 2006, intituladas:  Housing Space Standards prepared for the 

Greater London Authority e Standards and Quality in Development, for the National Housing Federation. Contudo, não 

estão baseadas nos mesmos níveis de pesquisa feita por Parker Morris em 1961 (Drury 2008).  
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Abella (2010) afirmam que o alargamento do conceito de habitabilidade pode dar-se a outros níveis, 
quando analisamos as funções da habitação como uma resposta social (lazer, educação e trabalho) e 
não como uma resposta material. Acrescentam ainda, que a legislação deveria estar preparada para 
verificar as condições de habitabilidade das habitações consoante as necessidades dos diferentes 
públicos39. 

Arcas-Abella (2013) realiza um estudo sobre diferentes tipos de alojamentos, nomeadamente em 
habitações, hotéis, acampamentos, etc. Todos estes alojamentos satisfazem a resposta social da 
habitação e cada um reconhece variáveis notáveis dentro dos parâmetros que caracterizam as soluções 
materiais; dentro de um conjunto de regulamentos que determinam as mesmas soluções materiais, 
verificam-se divergências nas condições mínimas relativamente às características espaciais, materiais e 
dimensões. Este autor realça que existem diferentes graus de habitabilidade, dependendo da sua 
função; afirma que a estratégia se centra em abrir a escala da habitabilidade a uma dimensão urbana, 
considerando, de modo geral, os regulamentos ligados aos vários equipamentos relacionados com a 
habitação. Argumenta que quanto mais o conceito da habitabilidade for plural e diversificado, mais 
poderá corresponder de forma adaptada às necessidades de todas as pessoas, fomentando assim uma 
reabilitação que proporcione as condições de habitabilidade ajustadas aos edifícios existentes. 
Acrescenta que a formulação de normas de habitabilidade mais flexíveis poderá permitir uma leitura 
mais atenta e precisa do existente.  

Vásquez Fierro, Avellaneda e Grande (2010) reforça que a habitabilidade não está definida 
isoladamente, obedece a parâmetros que incluem as condições físicas da habitação, os seus espaços 
internos e externos, a sua localização e as pessoas que lá vivem e que representam os fatores sociais 
que compõem um determinado grupo humano. Além disso, as condições de habitabilidade, para serem 
garantidas, têm de ser sustentadas por recursos contínuos, como conforto térmico, acústico, 
iluminação, água e saneamento básico, e recursos externos como comércio, transportes, equipamentos 
e outros. 

Ainda dentro do contexto espanhol, realça-se a importância da atualização dos códigos de construção. 
Neste debate destacam-se García-Martinez et al. (2010) que revelam a importância da adoção do 
“Código Técnico de Edificações de 2006” – CTE em Espanha40. Apontam-no como um instrumento 
político que visa melhorar a qualidade dos edifícios antigos, tendo em conta uma maior flexibilidade 
na aplicação das normas de habitabilidade de que tanto falam os autores Casals-Tres e Arcas-Abella 
(2010). Além disso, segundo os mesmos autores, o CTE alerta para a salvaguarda da estrutura do 
edifício, na restituição do saneamento básico, no cumprimento das condições de conforto térmico e 
acústico e no melhoramento da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada.  

Fianchini e Fontana (2010) destacam a importância da reabilitação dos edifícios antigos no contexto 
italiano. Estes autores consideram o melhoramento da sua qualidade térmica de modo a corresponder 

                                                      
39 Casals-Tres e Arcas-Abella (2010) defendem que a reabilitação de um edifício de habitação poderá garantir a 

habitabilidade sem necessidade do cumprimento das condições materiais exigidas pela legislação, pois as funções subjacentes 

à residência podem ser satisfeitas com o apoio a serviços externos, como tratar a roupa em lavandarias exteriores e coletivas e 

garantir a alimentação através de cantinas. 
40 Nas últimas décadas, em Espanha têm-se assistido a mudanças dentro das normas, códigos e leis que regulam o sector da 

construção. O desenvolvimento da lei “Ley de Ordenación de la Edificación”, “Texto Refundido de la Ley de Suelo” e o 

“Código Técnico de la Edificación” têm tido uma grande influência na forma como os edifícios são desenhados, reabilitados, 

geridos e produzidos. A alteração aos regulamentos foi motivada pelo enquadramento da Espanha na União Europeia, de 

modo a atingir o mesmo nível que os países mais desenvolvidos, tendo em conta o modo como desenhavam e desenvolviam 

os seus edifícios (García-Martinez et al. 2010). 
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aos requisitos ambientais e de conforto atuais. Revelam também a importância de diminuir os gastos 
energéticos destes edifícios, comparativamente aos edifícios construídos atualmente, apelando ao uso 
de energias mais sustentáveis. Defendem que o conforto térmico que muitos destes edifícios dispõem 
resulta da espessura do seu invólucro, isto é, os edifícios antigos poderão ter um melhor desempenho 
ambiental, acrescentando que o uso dos materiais locais é muito importante. Assim, afirmam que 
devemos considerar os edifícios antigos como fontes preciosas, sendo necessário analisar os sistemas 
construtivos e avaliar o seu comportamento e desempenho contínuo, para satisfazer as necessidades 
dos modos de vida atuais. Estes autores apontam também para as vantagens na reutilização e 
reabilitação dos edifícios com valor patrimonial, quer pelos benefícios ambientais, quer económicos e 
culturais, constatando que promovem uma maior economia na preservação das funções e do uso do 
solo urbano e na reutilização dos materiais existentes.  

Fianchini e Fontana (2010) vêm de encontro às ideias defendidas por Casals-Tres e Arcas-Abella 
(2010), quando realçam a importância da revisão da legislação, sobretudo em relação à sua aplicação 
aos edifícios antigos e às suas condições físicas, recomendando uma atitude benevolente, através do 
aproveitamento máximo das características construtivas e estruturais. Estes autores referem que os 
edifícios antigos estão dotados de características construtivas, estruturais e técnicas muito boas, 
salientando que este património é construído por paredes de pedra espessas, com janelas que permitem 
o controlo direto da ventilação natural e a luz do dia, e que as suas dimensões foram configuradas 
segundo as condições climáticas do local, contendo uma boa qualidade ambiental e térmica, e condena 
a legislação italiana que não tem em consideração estes fatores, destruindo muitas vezes o bom 
comportamento energético da preexistência. Assim, alertam para a importância da intervenção no 
edifício existente, tendo em conta uma avaliação prévia, de modo a valorizar-se a eficiência térmica e 
acústica como parte estrutural e construtiva do mesmo. Neste sentido, em Portugal, Freitas (2010) 
procura tipificar soluções construtivas para os edifícios do centro histórico do Porto, de forma a 
aproveitar ao máximo as características térmicas dos edifícios antigos. 

Também em Portugal, o MCH e o MANR, desenvolvidos pelos técnicos do LNEC, avaliam as 
condições de habitabilidade associadas à satisfação das exigências funcionais de segurança, higiene, 
saúde, conforto e adequação ao uso. No entanto, estes métodos não identificam, ou mensuram o valor 
patrimonial dos edifícios, nem o nível de satisfação residencial dos moradores, aspetos que se 
consideram importantes na avaliação do património edificado habitacional. Mais recentemente, Freitas 
(2012) cria um guião de reabilitação para edifícios antigos, identificando sistemas construtivos 
tradicionais e danos associados, bem como anomalias nas condições de habitabilidade (salubridade, 
higiene e conforto), propondo soluções que resultam dos saberes de técnicos e profissionais 
especializados nas várias disciplinas relacionadas com a reabilitação de edifícios. Para além disso, este 
guião inclui disposições normativas que sustentam as soluções sugeridas pelos diferentes especialistas. 
Não é feita uma clara análise crítica da normativa e das limitações relativamente à intervenção em 
edifícios existentes, mas procura-se encontrar soluções sustentadas para problemas concretos detetados 
em edifícios de construção tradicional.  

Ao longo do tempo, devido a fatores económicos, sociais, bem como a catástrofes e guerras, as 
condições de habitabilidade foram postas em causa, sobretudo em áreas urbanas centrais antigas 
degradas e com residentes com baixos recursos sociais e económicos. Entretanto, foram realizados 
esforços dentro da Comunidade Europeia para estabelecer requisitos básicos que fornecessem 
condições de habitabilidade que pudessem ser adaptados a diferentes contextos. No entanto, este 
estudo mostra que nem sempre estes requisitos normativos foram usados da mesma forma em todos os 
países, havendo diferentes fatores que condicionam o acesso a uma habitação condigna (Gallent, 
Madeddu e Mace 2010; Thiele 2002; Portas 1969). Neste debate verifica-se também que as normas 
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mínimas de habitabilidade impostas não são capazes de satisfazer todos os diferentes estilos de vida 
dos diferentes agregados familiares. Assim, diversos autores mostram a necessidade dos edifícios e 
habitações terem maior flexibilidade, usabilidade e adaptabilidade, que permita acolher diferentes 
perfis de residentes ao longo do tempo (Milner e Madigan 2004; Milner 2005; Drury 2008; Carmona, 
Gallent e Sarkar 2010). Para além disso, este estudo revela que existem autores, nomeadamente no 
contexto Espanhol e Italiano (Casals-Tres e Arcas-Abella 2010; Fianchini e Fontana 2010; Vásquez 
Fierro, Avellaneda e Grande 2010), que defendem a necessidade da discussão da revisão da legislação, 
sobretudo quando relacionada com a sua aplicação a edifícios antigos, alertando para que a habitação 
contenha as funções básicas que satisfaçam as necessidades dos residentes, bem como apelam à 
preservação máxima das características construtivas e materiais dos edifícios durante os processos de 
reabilitação, aproveitando os recursos existentes. Em Portugal o debate sobre a normativa existente 
relativa às condições de habitabilidade em edifícios existentes é recente, não existindo na 
regulamentação informação complementar que auxilie os técnicos nestas intervenções. Contudo, 
existem estudiosos e especialistas que reúnem os seus conhecimentos e publicam informação de modo 
a apoiar os técnicos que estão envolvidos em ações de reabilitação do património edificado (Freitas 
2012). 

 

2.4.3. CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE 

Neste estudo mostra-se que as condições de segurança e habitabilidade devem restituir qualidade de 
vida, bem-estar e dignidade aos residentes que habitam edifícios antigos em áreas urbanas centrais. 
Verifica-se que existem diretrizes promulgadas pela União Europeia que estabelecem requisitos 
normativos a serem adaptados de forma homogénea em todos os países da Comunidade Europeia. No 
entanto, constata-se que a normativa está em constante evolução, apresentando atualmente, nalguns 
domínios, critérios que estão desajustados quando aplicados ao património edificado, aspeto que tem 
suscitado interesse por diversos autores que sublinham a necessidade de haver um estudo normativo 
que inclua critérios dirigidos para a reabilitação de edifícios existentes. 

Neste âmbito, alguns autores têm feito estudos relacionados com a adequação da normativa das 
condições de segurança de edifícios antigos, sobretudo da segurança estrutural, aferindo 
procedimentos, critérios e medidas de intervenção a efetuar. Apelam para a necessidade de um 
conhecimento exaustivo da preexistência e do contexto urbano, através de inspeções e análises 
holísticas e integradas que devem incluir equipas multidisciplinares, no apoio à decisão e definição das 
diferentes etapas de intervenção.  

Por outro lado, alguns autores sublinham a necessidade da redefinição e adequação de critérios e 
procedimentos normativos relativos às condições de habitabilidade, denunciando a falta de coerência 
entre os critérios normativos dirigidos para a construção nova e as características do património 
edificado. Justificam a necessidade de readaptar e/ou criar critérios normativos que possam ser 
ajustados à realidade dos edifícios antigos de modo a restituir as funções básicas da habitação e os 
requisitos básicos de higiene, saúde e conforto, preservando o seu valor.  

Em Portugal alguns autores sugerem procedimentos e soluções de intervenção através de guiões de 
apoio à reabilitação. Relativamente aos critérios normativos atuais e à sua aplicação a edifícios 
existentes, apontam a necessidade de adaptá-los à realidade das características do património 
edificado, cujo levantamento carece ainda de sistematização. 

Para viabilizar aos aspetos evidenciados neste ponto, torna-se pertinente levantar as seguintes questões 
empíricas: 
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Q241: Que critérios de avaliação das condições de segurança e de habitabilidade devem ser 
considerados para diagnosticar o estado de conservação do património edificado habitacional? 

Q342: Que contributo pode trazer o estudo da normativa extranacional para a resposta às 
questões Q1 e Q2 e para a melhoria da normativa Portuguesa? 

 

2.5. A SATISFAÇÃO RESIDENCIAL 

O estudo da reabilitação do património edificado já revela, através da análise dos documentos de 
salvaguarda do património internacional, que existe preocupação pela integração da dimensão social 
nas ações de intervenção do património edificado, e pelo respeito das características socioculturais e 
económicas dos residentes. Neste debate da salvaguarda do património edificado sublinha-se, através 
de diversos autores, a importância da integração e participação dos residentes nos processos de 
intervenção em património edificado.  

Esta análise faz sobressair também a preocupação pela proteção dos valores intangíveis do património 
edificado, relacionados com os valores de uso, costumes e tradições, relembrando que o património 
edificado a proteger não é só físico, mas também cultural e social, refletindo o modo de vida 
quotidiano das populações de cada região ou lugar. Além disso, o debate em torno das condições de 
segurança e habitabilidade reflete a necessidade de restabelecer, quando não existam, condições de 
segurança, saúde, higiene, conforto, usabilidade e adaptabilidade nas habitações. Neste sentido, esta 
investigação converge para a compreensão da satisfação residencial das populações residentes em 
edifícios e áreas urbanas diversificadas, fazendo emergir a necessidade de conhecer as suas perceções 
sobre a habitação e área de residência. 

Entre os objetivos, pretende-se demonstrar que diversos perfis de residentes têm distintas necessidades 
e expectativas em relação à habitação e área de residência, refletindo padrões e estilos de vida 
variados. Salienta-se também que a análise das perceções relativas às necessidades e expectativas em 
relação às características da habitação/edifício, vizinhos e área de residência podem ajudar a 
determinar critérios que definem diferentes níveis de satisfação e que dependem da conjugação do 
perfil dos residentes e das características da habitação e da área de residência. 

 

2.5.1. A PERCEÇÃO DOS RESIDENTES EM RELAÇÃO À HABITAÇÃO 

Tendo em conta um estudo evolutivo sobre as preocupações da satisfação na habitação, salienta-se que 
desde os anos 60 do século XX até a atualidade que se estudam temas como a sobrelotação, 
congestionamento, privacidade, usabilidade e saúde pública na habitação. O estudo sobre a habitação 
em Portugal efetuado por Portas (1969), dirigido sobretudo para famílias com rendimentos baixos e 
sem possibilidade de pagar rendas altas, revela a pertinência da habitação conter áreas que permitam 
acolher duas gerações, bem como conter espaços de privacidade. Este autor acrescenta que a habitação 
pode ser usada para trabalhos suplementares, sobretudo quando dirigida para famílias clássicas, 
devendo conter espaços para o estudo dos adolescentes, para as crianças brincarem, ou para a 
permanência de idosos em casa durante todo o dia, exigindo novas formas de ocupar o espaço da 
habitação. Este estudo vem de certa forma ajudar a perceber como as áreas e funções básicas da 
habitação podem contribuir para uma maior satisfação dos residentes. Mais tarde, Cabrita, Freitas e 

                                                      
41 Q2 - Segunda questão de investigação. 
42 Q3 - Terceira questão de investigação. 
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Pedro (1998)43 adicionam no seu relatório que os fatores que revelam satisfação na habitação são: a 
localização, as dimensões e relação entre espaços, bem como as condições de higiene, salubridade, 
segurança, privacidade e conforto visual44 na habitação e edifício.  

Já nos anos 70 do século XX Mitchell (1976) aborda a problemática da alta densidade populacional 
das áreas urbanas e da superlotação da habitação. Revela preocupações em melhorar os edifícios 
existentes através do desenho de forma a permitir melhorar o uso dos residentes com deficiências 
físicas, mobilidade condicionada e idosos, restituindo qualidade de vida às pessoas hipertensas, 
cardíacas e com doenças psicológicas. Defende também que a alta densidade e o congestionamento na 
habitação têm uma influência nociva e indireta, agravando a tensão entre pais e filhos no processo de 
socialização. Sublinha que as necessidades universais psicológicas, fisiológicas e sociais podem ser 
traduzidas através das condições de habitabilidade. É da opinião que a habitação deve ser vista como 
um núcleo de serviços que satisfaz as necessidades básicas dos habitantes. Ainda dentro do debate 
sobre a sobrelotação e saúde pública, Mitchell esclarece que os códigos da habitação e construção 
centram-se, muitas vezes, em questões políticas, legais e de custos, descurando as questões de conforto 
e sanidade, referindo que, frequentemente, estes códigos não são cumpridos nas zonas onde existe 
maior densidade populacional.  

Dentro da mesma linha de estudos de Portas e Mitchell, Milner (2005) acrescenta nos seus estudos que 
a funcionalidade, utilidade e usabilidade da habitação são necessárias, analisando diferentes 
possibilidades de organizar a habitação de modo a satisfazer os habitantes através da melhoria das 
condições de mobilidade física das pessoas e do ambiente físico da casa, e reforça que o espaço 
doméstico precisa de ser aproveitado. Também Reynolds (2005) faz importantes pesquisas 
quantitativas sobre famílias em situações de sobrelotação habitacional e que apontam a relevância do 
espaço como fonte de privacidade pessoal, como redutor da depressão, do stress e da ansiedade, 
evidenciando a necessidade das crianças terem um quarto para brincar e dormir. Os seus estudos 
mostram que as famílias vêm o espaço como um fator determinador da qualidade de vida e do bom 
relacionamento do agregado familiar. 

Por outro lado, Lowry (1989) explica que a falta de condições de salubridade, higiene e conforto 
(presença de humidades, bolores e baixas temperaturas) na habitação provocam doenças respiratórias, 
como asma, hipotermia, sintomas de vómitos e dores e doenças cardiovasculares nos residentes idosos 
e adultos que são muitas vezes transmitidas para as crianças. Apontam as crianças e idosos como 
sendo os grupos etários mais vulneráveis quando expostos a más condições de habitabilidade. 
Também, Mitchell (1976) evidencia, nos seus estudos, que estes dois grupos de população são mais 
sensíveis às grandes variações da temperatura e humidade. Nesta linha de investigação, Howden-
Chapman (2004), através de um estudo sobre a presença de humidades, bolores e poluição sonora na 
habitação, promove ações de intervenção mais eficazes na habitação, relacionando diferentes 
disciplinas para travar as más condições de habitabilidade em habitações insalubres.  

Nos anos 90 do século XX também se realizam estudos sobre a congestão45 e sobrelotação da 
habitação. Myers, Baer e Choi (1996) sustentam que estes fatores estão relacionados com as condições 
físicas da habitação e económicas dos residentes, refletindo-se, por um lado na dimensão da habitação 
e características que definem o agregado familiar e, por outro, com os rendimentos desse agregado 

                                                      
43 Apresentam um modelo de análise para a interpretação da satisfação da habitação e alguns resultados preliminares que 

permitem escalonar a satisfação residencial. 
44 Recentemente, Pedro e Boueri (2011) fizeram um estudo entre o LNEC e ao Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São 

Paulo, onde procuram aferir o quanto as áreas e espaços da habitação podem contribuir para a satisfação residencial. 
45 Intensidade do uso simultâneo de recursos limitados (Myers, Baer e Choi 1996). 
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familiar relacionados com a gestão da renda, ou hipoteca para pagar a habitação. Explicam que a 
maior parte das famílias nestas situações têm dificuldades em encontrar habitações acessíveis, devido 
aos seus rendimentos baixos, sendo forçadas a ocuparem casas baratas com pequenas dimensões. Estes 
autores realçam que o fenómeno da sobrelotação da habitação está claramente relacionado com a 
pobreza das famílias e o número de filhos.  

Ainda nesta época, e tendo presente a relação entre rendimentos dos residentes, tipo de agregado 
familiar e qualidade da habitação, Cook, Bruin e Laux (1994) avaliam o perfil das famílias 
monoparentais (sobretudo lideradas por mulheres) considerando a idade, raça, educação, número do 
agregado familiar, estado civil, idade dos filhos e o tipo de rendimentos, e relacionam-no com as 
características da habitação, como o tamanho e a sua adequação. Também Cook e Bruin (1994) 
relacionam as famílias monoparentais46 com três indicadores da qualidade habitacional: a lotação da 
habitação, a adequação do perfil dos residentes, bem como a possibilidade de ter uma habitação. Estes 
indicadores são usados para descobrir até que ponto estes grupos têm problemas habitacionais, 
explorando as diferenças e as semelhanças entre as causas que aceleram problemas na qualidade da 
habitação; relacionam a dimensão e ocupação da habitação com o número de pessoas por quarto, o 
número de casas de banho, etc., e verificam a adequação e condições da habitação de acordo com a 
idade de construção (canalizações, eletricidade, aquecimento, manutenção), fatores que consideram 
influenciar a satisfação deste perfil de residentes. Explicam que a avaliação da qualidade da habitação 
feita pelos residentes está relacionada com o seu nível de educação, embora a possibilidade de ter 
apoios, subsídios e uma habitação com renda baixa, permite um melhor acesso à habitação.  

Bruin e Cook (1997) acrescentam ao estudo do perfil das famílias monoparentais a relação com o 
valor da renda, a segurança, o conforto e a privacidade na habitação, considerando serem fatores que 
medem a satisfação residencial. Apontam para a necessidade de haver quartos separados para pais e 
filhos, sendo que filhos com o mesmo sexo podem partilhar o quarto, aspetos já referidos por Morris 
(1961). Estes autores revelam a importância das dimensões da habitação e suas configurações no 
ajustamento a este tipo de agregado familiar. Estes autores acrescentam que os residentes com baixos 
rendimentos adaptam-se melhor às restrições impostas, tendo maior capacidade para ajustarem-se a 
habitações com menos condições, nomeadamente com menor privacidade do agregado familiar na 
habitação. Estes autores também são da opinião que a falta de privacidade gera insatisfação 
residencial. Acrescentam que estas famílias, em geral, necessitam também de percecionar segurança e 
conforto na habitação, bem como de uma habitação com qualidade e bem conservada47. Concluem que 
o valor da renda da habitação está diretamente relacionada com os rendimentos do agregado familiar, 
ressaltando que as famílias clássicas têm maior capacidade para suportar o valor das rendas que as 
famílias monoparentais.  

Também os autores espanhóis Amérigo e Aragonés (1997) evidenciam os fatores de privacidade e 
superlotação originados pelas pequenas dimensões e a falta de conforto (acústico e térmico), e os 
fatores de segurança na habitação. Referem que estes aspetos podem ser percecionados de modo 
diferente por diferentes perfis de residentes, tendo em conta os seus rendimentos e estado civil. Dão 
como exemplo a diferença entre famílias clássicas, casais jovens e idosos, mostrando que as famílias 
que habitam há mais tempo na habitação têm perceções distintas das que moram há menos tempo e 
que também passam mais tempo fora da habitação a trabalhar. Sublinham que as más condições das 

                                                      
46 Mães monoparentais: brancas, afro-americanas e latino-americanas. 
47 No contexto dos U.S.A., a qualidade da habitação depende largamente da possibilidade de compra de casa, sendo que este 

sector da população está limitado pelos seus baixos recursos financeiros e pela escassez de casas para arrendar com rendas 

acessíveis. 
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infraestruturas básicas, a construção de fraca qualidade e falta de manutenção da habitação são fatores 
percecionados de forma negativa pelos residentes em geral, aspetos também referidos por Cook, Bruin 
e Laux (1994). Amérigo e Aragonés sublinham que os residentes desejam obras de melhoria nas suas 
habitações e edifícios e transmitem perceções positivas depois das obras realizadas, sobretudo os 
casais adultos e casais idosos. Estes autores explicam que os residentes com baixos recursos 
económicos que não conseguem mudar de casa, ou fazer obras de reabilitação encontram-se 
insatisfeitos e/ou em situação de acomodação, problemática que coexiste ainda nos dias de hoje. Dá-se 
como exemplo a análise de Martín-Consuegra Ávila, Alonso e Ruíz-Rivas (2013) que avalia os 
edifícios construídos em Madrid dos anos 70 e 80 do século XX, verificando que apresentam má 
construção e, consequentemente, fornecem más condições de habitabilidade aos seus residentes. Estes 
autores identificam que a maior parte dos habitantes que permanecem nestes edifícios não têm 
capacidade financeira para mudar de casa, nem para melhorar a qualidade das suas habitações, devido 
aos baixos rendimentos, sendo a população residente constituída, maioritariamente por idosos que 
pagam rendas baixas.  

Ukoha e Beamish (1997) analisam a adaptação dos perfis socioeconómicos dos residentes48 às 
características da habitação49. Realçam que o tipo de agregado familiar e a sua situação como ocupante 
são fatores determinantes para percecionar a qualidade, dimensão e privacidade da habitação. Revelam 
que as famílias que vivem em habitações unifamiliares mostram-se mais satisfeitas que as famílias que 
residem em habitações plurifamiliares. Explicam que a reduzida privacidade relacionada com a 
partilha de cozinha e casa de banho gera problemas e é forte indicador de insatisfação, bem como a 
pouca privacidade nos pátios.  

Lu (1999), para compreender a relação entre a satisfação residencial dos residentes50 e as 
características da habitação, estuda a perceção dos residentes sobre o estado de conservação da 
habitação, das instalações (água e eletricidade) e das condições de conforto térmico. Reconhece que os 
ciclos e fases da vida dos residentes está intrinsecamente ligado a diferentes requisitos exigidos na 
habitação, e que variam consoante as suas necessidades socioeconómicas, destacando a dimensão da 
habitação como um requisito importante. Este estudioso revela que os residentes mais velhos estão 
mais satisfeitas com a habitação que os residentes mais jovens, confirmando que os ciclos da vida são 
um forte indicador para a satisfação residencial, bem como os rendimentos. Verifica ainda que as 
famílias monoparentais expressam menos satisfação residencial que as famílias com filhos.  

Recentemente, Carmona, Gallent e Sarkar (2010) reafirmam que a perceção da dimensão e a 
organização da habitação depende do tipo de agregado familiar. Aferem vários níveis de satisfação e 
concluem que os residentes, de um modo geral, preferem ter compartimentos amplos que permitam 
incluir várias funções, ter maior flexibilidade e adaptabilidade para alterar os espaços internos de 
acordo com as suas próprias necessidades quotidianas (arrumos, cozinha…), bem como ter maior área 
de circulação. Além disso, constatam que o aumento da área nas habitações poderá proporcionar uma 
melhor qualidade de vida em família através da partilha comum das refeições e dos espaços para lazer, 
promovendo maior interação entre filhos e pais e, ao mesmo tempo, proporcionar privacidade nas 
habitações. Também Gallent, Madeddu e Mace (2010) apontam nos seus estudos sobre a habitação em 

                                                      
48 Sexo, idade, educação, tipo de emprego, estatuto e a posição social, rendimentos, valor da renda, duração de vivência na 

habitação, constituição do agregado familiar, bem como a sua situação como ocupantes. 
49 A estrutura, os espaços, a qualidade da construção, as dimensões dos compartimentos, as condições de privacidade, entre 

outros. 
50 Idade, sexo, raça, grau de escolaridade, tipo de agregado familiar (pessoa singular, monoparental, casais sem filhos, casais 

com filhos e outros), situação como ocupante, fase da vida e rendimentos. 
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Inglaterra e Itália, a importância da mudança dos estilos de vida dentro da habitação e alertam para a 
necessidade de criação de espaços mais flexíveis adaptados aos diversos agregados familiares (casais 
sem filhos e com filhos, casais jovens, pessoas singulares, grupos coabitantes…), considerando que 
alguns agregados, sobretudo os que têm filhos, necessitam de mais espaço na habitação, embora 
revelem que a existência de uma área envolvente à habitação aonde as crianças possam brincar poderá 
ajudar este tipo de agregado familiar a ajustar-se às condições da habitação. Neste sentido, Sam, Zain e 
Saadatian (2012) explicam que uma das maiores falhas na base dos projetos nas habitações, e em 
muitos edifícios, é a falta de conhecimento sobre os critérios físicos e sociais que proporcionam a 
satisfação residencial dos residentes, lacunas que se refletem no grau de necessidades individuais dos 
residentes. Apontam para a necessidade de verificação, por parte dos projetistas, da acessibilidade em 
geral, dimensão e espaços da habitação, instalações (água, eletricidade, gás, entre outros), segurança 
estrutural dos edifícios e segurança ao uso.  

Por outro lado, existem alguns autores que referem a localização da habitação e a duração de vivência 
do residente na habitação como critérios importantes de satisfação residencial positiva. Assim, 
Adriaanse (2007) relata que que as necessidades básicas e as aspirações dos diferentes agregados 
familiares estão associadas ao seu perfil socioeconómico, destacando a classe social e fase da vida 
como fatores essenciais. Constata que os residentes que se mantêm mais tempo na habitação são 
aqueles que têm uma renda baixa, vivem há muito tempo na habitação e têm um sentido de pertença e 
de acomodação com o lugar. Por outro lado, relata que residentes com maior estatuto social e 
rendimentos mostram vontade de mudar de casa e/ou de fazer obras e ajustes na sua habitação. 

Torna-se também relevante apontar autores que estudam bairros sociais de grande escala por toda a 
Europa, com o intuito de demonstrar quais as necessidades e perceções dos residentes nestes 
contextos. Neste sentido Dekker et al. (2011) estudam o perfil socioeconómico dos residentes que 
vivem em bairros sociais e relacionam o perfil dos moradores51 com as características da habitação, 
como a acomodação e a aparência do edifício. Estes autores verificam que as pessoas com 
rendimentos mais elevados, com um nível de escolaridade mais alto, bem como os habitantes que 
sempre moraram ali, são aqueles que mostram uma maior satisfação em morar nestas habitações e 
localidades, sobretudo quando as suas habitações foram alvo de reabilitação. Por outro lado, os 
agregados familiares numerosos revelam perceções insatisfatórias em morar nestes bairros, como 
resultado do tamanho da habitação; os residentes idosos mostram um maior grau de satisfação, assim 
como e, inesperadamente, os emigrantes e habitantes com baixa escolaridade também revelam uma 
boa satisfação residencial, justificando que este tipo de habitação social pode preencher as suas 
necessidades. Em oposição, estes autores indicam que os residentes com baixos rendimentos 
percecionam as suas habitações como pouco atrativas, visto que não têm possibilidade de mudar de 
casa, encontrando-se numa posição de acomodação. Concluem que os residentes, de um modo geral, 
estão satisfeitos quando as rendas são baixas e as habitações estão localizadas em áreas pouco densas.  

Também Herfert, Neugebauer e Smigiel (2012) relacionam os perfis socioeconómicos dos diferentes 
residentes em bairros sociais com a fase da vida, idade, educação, rendimentos e características da 
habitação, tendo em conta as suas condições materiais e de manutenção. Concluem que os 
rendimentos, fase da vida e a qualidade da habitação condicionam o modo de vida dos residentes. 
Revelam que residentes jovens e adultos com bons rendimentos mostram mais vontade de mudar de 
habitação, enquanto, os residentes que estão numa fase da vida mais avançada e satisfeitos com 
vizinhança não querem mudar. Sustentam também que um bom contexto social pode colmatar 

                                                      
51 Idade, composição do agregado familiar (pessoa singular, casal sem filhos e famílias com crianças), rendimentos, etnia e 

ter casa própria. 
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necessidades básicas e ser um indicador positivo na avaliação da situação na habitação. Explicam que 
frequentemente os residentes insatisfeitos são aqueles que fazem mais esforços para ultrapassar as 
dificuldades diárias. Por fim, apontam que as necessidades proferidas por Maslow52 são necessidades 
constantes e transversais a todos os perfis de residentes até determinado nível, explicando que as 
necessidades de segurança e sentido de pertença social são as que consideram fundamentais para 
qualquer sistema social ou individual. 

A acessibilidade foi um tema já abordado neste ponto, mas que surge agora no contexto dos edifícios 
antigos em áreas históricas. Farinha, Fotidou e Bijedic (2014) explicam que a população europeia está 
a envelhecer e que os edifícios antigos não dão resposta a algumas necessidades básicas apontadas 
pelos residentes53. No entanto, estes autores também sublinham que os edifícios antigos devem ser 
mantidos pelo seu valor patrimonial, alertando ainda para a necessidade de serem introduzidas 
soluções que melhorem o conforto térmico dos edifícios. Evidenciam o papel dos técnicos que vão 
intervir e a importância destes estarem informados sobre as necessidades prioritárias dos residentes, 
promovendo soluções ajustadas. Também Watson, Oltean-Dumbrava e Breen (2014) referem que uma 
habitação só é realmente sustentável quando é acessível aos residentes de todas as idades e em todas as 
fases da vida. Sublinham que os residentes idosos e/ou com problemas de mobilidade reclamam a falta 
de ajuste do parque edificado antigo no Reino Unido às suas necessidades básicas. No seu estudo 
propõem soluções de reabilitação para os edifícios antigos em Bradford. Confrontados com esta 
situação, explicam que o objetivo da sua análise é proporcionar independência individual aos 
residentes. Estes autores avaliam as atuais barreiras arquitetónicas relacionadas com a acessibilidade, 
as instalações sanitárias e o tamanho dos compartimentos das habitações dos edifícios antigos de 
Bradford. Dos questionários elaborados aos residentes concluem que existe uma falta de informação e 
conhecimento por parte dos residentes sobre a importância da melhoria das condições da habitação; no 
entanto, referem que os residentes possuem baixos rendimentos, o que dificulta a melhoria dos 
edifícios. Ainda dentro desta temática, Leung, Yu e Memari (2014) sublinham ser necessário melhorar 
a acessibilidade e mobilidade na habitação, bem como a melhoria das condições de saúde, higiene e 
conforto. Explicam que a configuração e dimensão da habitação, e a distância entre o quarto de dormir 
e a casa de banho, são aspetos importantes a ter em conta para a satisfação residencial dos habitantes. 
Apontam que a colocação das instalações sanitárias perto dos quartos de dormir e cozinha pode 
melhorar o acesso e mobilidade dos residentes a diferentes compartimentos e cumprir diferentes 
necessidades básicas prioritárias. Estes autores referem ainda que as exigências funcionais essenciais 
na habitação, quando não existem, são aspetos reclamadas pelos residentes, sobretudo os idosos. 
Também os investigadores Wlodarczyk e Wlodarczyk (2014) são da opinião que os residentes 
percecionam a necessidade de se movimentarem de forma mais eficaz dentro da habitação, sobretudo 
entre os quartos de dormir, cozinhas e instalações sanitárias. Apontam a necessidade de realizar obras 
nos espaços de ligação entre estes compartimentos. Defendem que as reformulações nas habitações 
surgem com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos residentes, principalmente os idosos, e ao 
mesmo tempo preservar o património edificado.  

                                                      
52 A hierarquia de necessidades de Maslow, também conhecida como “pirâmide de Maslow” é uma divisão hierárquica 

proposta por Abraham Maslow, em que as necessidades devem seguir uma hierarquia de satisfação, começando pelo nível 

mais baixo de necessidades, antes das necessidades de nível mais alto. 
53 Iman (2014) é da mesma opinião que Farinha, Fotidou e Bijedic (2014) que explicam que linhas orientadoras e 

regulamentos técnicos não são suficientes para manter a sustentabilidade dos edifícios, porque as comunidades mudam ao 

longo do tempo, bem como as circunstâncias políticas e económicas. Refere que a ineficiente aplicação dos planos e 

desenvolvimento da regulamentação, e a falta de coordenação entre as diversas entidades municipais são os principais 

responsáveis pela alteração de muitos dos edifícios inseridos em contextos históricos.  
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No debate da satisfação residencial surgem outros autores que realçam a necessidade da habitação ter 
as funções essenciais para satisfazer as necessidades básicas dos diferentes agregados familiares, em 
correspondência aos estilos de vida atuais dos seus diferentes perfis. Arcas-Abella, Pagès-Ramon e 
Casals-Tres (2011), por exemplo, argumentam que é necessário repor as funções básicas da habitação 
de modo a permitirem novas formas de habitar que respeitem as exigências sociais que advêm de 
diferentes modos de vida dos residentes. Referem que os estudos sobre a habitação devem centrar-se 
na pessoa e nas suas necessidades, reconhecendo que existe uma grande variedade de soluções em 
função da idade, do sexo, condição social e cultural, renda da habitação e envolvente, etc. Esta relação 
entre necessidades básicas e perfil dos residentes exige, segundo os autores, respostas concretas 
resultantes destas especificidades. Defendem que a habitação deve ter funções que proporcionem a 
satisfação das diferentes necessidades a diferentes níveis e escalas. Dão como exemplo abrigar-se, 
descansar, dormir e tomar banho como necessidades que precisam de privacidade e devem ser 
efetuadas dentro da habitação, e referem alimentar-se e lavar roupa como necessidades que podem ser 
satisfeitas no edifício ou quarteirão, reforçando a ideia de que a habitação deve permitir flexibilidade e 
que deve estar interligada com as diferentes formas atuais de vivência e convivência. Acrescentam que 
a otimização das funções da habitação, e consequente satisfação residencial, poderá passar por um 
estudo mais aprofundado sobre cada tipo de agregado familiar (pessoas singulares, emigrantes, casais 
sem filhos, famílias monoparentais, grupos coabitantes, famílias alargadas, etc.) e a sua relação com a 
unidade habitacional, evidenciando que são as pessoas que têm a capacidade de transformar um 
espaço, considerando importante a sua opinião para a reabilitação.  

Também Casals-Tres, Arcas-Abella e Cuchí Burgos (2013), na mesma linha de pensamento, apontam 
que as necessidades básicas são finitas e já estão estabelecidas culturalmente, mas diferem nos moldes 
de as satisfazer, e que dependem dos diferentes contextos culturais e socioeconómicos. Explicam que é 
nestes moldes que reside o estabelecimento das funções básicas da habitação. Neste sentido, sustentam 
que a reabilitação dos edifícios deve estar centrada no restabelecimento das funções básicas da 
habitação para satisfazer as necessidades essenciais dos residentes, considerando uma maior 
sustentabilidade ambiental nestas ações de reabilitação. Esclarecem que é importante estabelecer uma 
nova relação entre a satisfação das necessidades humanas das pessoas e os meios para as satisfazer, 
sem usar recursos que sejam destrutivos. 

Tanto quanto se pode constatar, os autores atrás referidos procuram aferir critérios que definem os 
diferentes perfis de residentes (idade, estado civil, tipo de agregado familiar, escolaridade, 
rendimentos, estatuto social, valor da renda, situação como ocupante, duração de vivência na 
habitação, entre outros indicadores) e a sua perceção com as diferentes características da habitação. 
Mostram que diferentes perfis de residentes e agregados familiares têm diferentes perceções em 
relação às características físicas da habitação, relacionadas com a sua dimensão, superlotação, 
congestionamento, conforto, privacidade, localização e qualidade da construção e das instalações. 
Explicam que as perceções menos positivas são relatadas por residentes com baixos rendimentos e/ou 
agregados familiares grandes. No entanto, alguns residentes idosos, que não pretendem mudar de casa, 
com um grande sentido de pertença ao lugar e habitação, apresentam perceções positivas (Cook, Bruin 
e Laux 1994; Amérigo e Aragonés 1997; Ukoha e Beamish 1997; Lu 1999; Dekker et al. 2011; 
Herfert, Neugebauer e Smigiel 2012; Adriaanse 2007). 

Autores como Milner (2005), Reynolds (2005), Carmona, Gallent e Sarkar (2010), Gallent, Madeddu e 
Mace (2010) e Casals-Tres, Arcas-Abella e Cuchí Burgos (2013), preocupam-se com as questões de 
uma maior usabilidade, flexibilidade, adaptabilidade e funcionalidade da habitação, tendo em conta 
que os edifícios ao longo do tempo precisam de se ajustar a diferentes perfis de residentes, referindo 
que a habitação deve permitir que os habitantes possam satisfazer as suas necessidades ao 
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compreender diferentes funções dentro da habitação, sobretudo quando se trata de famílias clássicas. 
Nesta mesma linha de estudos, autores como Wlodarczyk e Wlodarczyk (2014), Watson, Oltean-
Dumbrava e Breen (2014) e Leung, Yu e Memari (2014), evidenciam o envelhecimento da população 
como um fator que deve proporcionar melhor acessibilidade e mobilidade na habitação, facultando 
uma utilização adequada, sobretudo aos residentes idosos com mobilidade condicionada.  

Assim, do estudo da satisfação residencial, articulada entre os diferentes perfis de residentes e 
características da habitação, emergem diferentes necessidades básicas associadas às expectativas, 
fatores que, quando conjugados, geram diferentes perceções dos residentes sobre a sua habitação, 
reconhecendo-se diferentes níveis de satisfação expressos por diferentes residentes. Neste sentido, este 
estudo permite verificar que existem diferentes necessidades básicas que devem ser satisfeitas a 
diferentes níveis, e que devem considerar o perfil socioeconómico dos residentes e as características 
físicas da habitação. 

 

2.5.2.  PERCEÇÃO DOS RESIDENTES EM RELAÇÃO À ÁREA DE RESIDÊNCIA 

A satisfação residencial não inclui só a avaliação das perceções e expectativas dos residentes em 
relação às suas necessidades básicas na habitação, mas também na área de residência. A localização da 
habitação, as relações de vizinhança, as características dos espaços públicos verdes envolventes, bem 
como a existência de instalações, equipamentos e serviços podem contribuir para a perceção dos 
residentes sobre a sua habitação. Assim, afere-se como os diferentes perfis de residentes percecionam 
a sua área de residência, salientando-se critérios que melhor contribuem para a satisfação residencial.  

Neste sentido, autores como Gruber e Shelton (1987)54, Bruin, Cook e Laux (1994) e Ukoha e 
Beamish (1997)55 compartilham a mesma opinião ao referirem que a localização da habitação e a 
qualidade dos espaços na área residencial são fatores que geram satisfação residencial. Gruber e 
Shelton, bem como Ukoha e Beamish apontam que a existência de instalações, equipamentos, acesso a 
transportes e serviços comerciais ajudam a complementar as deficiências encontradas na habitação. 
Acrescenta-se ainda que Gruber e Shelton apontam que os sentimentos positivos associados à 
satisfação dos residentes em relação à área de vizinhança são percecionados através dos adjetivos: 
agradável, atrativa, amigável, silenciosa e com boa atividade recreativa, e contribuem para que se 
mantenham na sua habitação. Por outro lado, Ukoha e Beamish revelam que a insatisfação da área de 
residência pode ser gerada pela falta de segurança e delinquência dos vizinhos. Estes autores 
escalonam estas perceções através de medidores de satisfação como: muito satisfeito, satisfeito, nem 
um nem outro, insatisfeito e muito insatisfeito. Por fim, Bruin e Cook (1997) defendem que o apoio de 
amigos é um fator importante nas famílias monoparentais, contribuindo para que estas não se sentam 
socialmente descriminados.   

Também Cabrita, Freitas e Pedro (1998)56 apresentam um relatório sobre a satisfação residencial na 
área envolvente à residência; referem que os indicadores relatados como de maior satisfação para os 
residentes são: o tipo de vizinhos, equipamentos e instalações de apoio, ambiente residencial, 
proximidade de espaços exteriores comuns e estacionamento. Evidenciam a importância que os 

                                                      
54 Estudam a perceção e grau de satisfação da área de residência de um largo número de residentes que vivem em três tipos 

de habitações: convencionais, móveis e apartamentos. 
55 Dedicam-se à gestão de recursos da construção da Habitação pública em larga escala para funcionários do Governo Federal 

na cidade de Abuja da Nigéria. 
56 Apresentam um modelo de análise para a interpretação da satisfação da habitação e alguns resultados preliminares que 

permitem escalonar a satisfação residencial. 



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

52 

residentes dão à acessibilidade. Este último aspeto é abordado também por Phillips et al. (2004) que 
estudam o modo de potenciar fatores de satisfação e bem-estar dos residentes idosos na cidade de 
Hong Kong57. Nas suas análises entre a relação dos espaços interiores dos edifícios e área envolvente, 
verificam que existem barreiras arquitetónicas que podem potenciar riscos na atividade quotidiana das 
pessoas idosas. Deste modo, sugerem o redesenho de espaços interiores e exteriores através da redução 
ao mínimo das barreiras arquitetónicas, ou de potenciais riscos na realização das tarefas quotidiana. 
Acrescentam ainda que o problema da acessibilidade pode ser reduzido se estas pessoas tiverem 
acesso a serviços sociais domiciliários diários, como cuidados de enfermaria, serviço de limpeza e 
refeições ao domicílio. Estes autores referem a importância do domínio social na vida quotidiana 
destas pessoas e a sua relação com a família, membros da família, amigos e vizinhos. 

Recentemente, Mohit, Ibrahim e Rashid (2010) no seu estudo58 complementam estas análises ao 
avaliarem os serviços de apoio à unidade de habitação (instalações públicas, o ambiente social e os 
equipamentos de apoio à área de residência), os espaços exteriores que envolvem a unidade 
habitacional (varandas, escadas e corredores), os espaços abertos, as áreas para brincar, a existência de 
estacionamento, arruamentos envolventes, ruas pedonais, lojas e restaurantes; avaliam também a 
localização da habitação em relação ao local de trabalho, ao centro, a escolas, à esquadra da polícia, ao 
hospital, a mercados, a supermercados, a lojas, a bibliotecas, a igrejas, a paragens de autocarros e 
estações de táxi. Nas suas análises enfatizam que a satisfação residencial é positiva quando existe uma 
gestão na limpeza das ruas, controlo da segurança nestas áreas, bem como a proximidade de comércio 
e equipamentos públicos. Sam, Zain e Saadatian (2012) na sua análise multidisciplinar, procuram criar 
ferramentas para diversos especialistas com o intuito de melhorar a satisfação residencial nas áreas 
urbanas. Apontam como parâmetros importantes a avaliar: características da envolvente da habitação 
(manutenção do ambiente, espaços abertos, manutenção de áreas verdes, a densidade das construções, 
o ruído do tráfego rodoviário, iluminação no ambiente noturno, transportes e equipamentos sociais), 
segurança ambiental (segurança na área de residência, as relações sociais, a necessidade de 
privacidade com os vizinhos mais próximos) e aparência da envolvente do edifício (relacionada com o 
estatuto do residente). Por fim, consideram que é importante, antes de intervir, perceber o 
comportamento dos residentes, a sua relação com a vizinhança e os benefícios que tiram da área 
envolvente à habitação, bem como estudar a cultura, o clima e a geografia das áreas a intervir. 

É de salientar que Amérigo e Aragonés (1997), já nos anos 90 do século XX, analisaram as relações 
entre o indivíduo e o seu ambiente individual e área envolvente à residência. Salientam que 
indicadores como: segurança na habitação e na área envolvente, existência de diversos espaços abertos 
e naturais são indicadores de satisfação. Examinam também as características cognitivas e 
comportamentais dos residentes, tendo em conta a sua satisfação com a casa e sentido de pertença em 
relação à sua área de residência. Referem que o estudo da satisfação residencial é mais interessante 
quando dirigido a residentes com baixos recursos económicos que não podem mudar de casa e que, 
frequentemente, estão insatisfeitos com o ambiente da vizinhança, mas criam um sentido de pertença 

                                                      
57 No ambiente envolvente à habitação avaliam as ruas e espaços públicos, escadas, elevadores, área recreativa, áreas verdes, 

placas, sinalizadores, passeios, viadutos, passagens subterrâneas, ruas, tráfego, luzes e alarmes, manutenção e reparação do 

quarteirão, ou conjunto urbano, poluição e barulho. 
58 Fazem uma avaliação da satisfação residencial de um novo modelo de habitação pública de baixo custo para os moradores 

de Kuala Lumpur, Malásia. Sugerem que nos estudos, elaborados através de inquéritos na procura de aferir as características 

objetivas da habitação, que os órgãos públicos responsáveis pela administração da habitação económica devem colocar 

equipamentos públicos para aumentar a satisfação residencial dos moradores e adotar políticas que permitam construir 

diferentes tamanhos de unidades habitacionais, de modo a melhorar a qualidade de vida das comunidades numerosas e de 

baixa renda.  



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

 

53 

com o lugar. Insch e Florek (2008)59 defendem que as pessoas que vivem há muito tempo num local, 
que criam um sentido de pertença e não querem mudar, devem ser mantidas, dado que já fazem parte 
do chamado genius loci, e que retirá-las levará a uma perda de identidade das áreas urbanas, sobretudo 
as centrais. 

Ainda Adriaanse (2007) explora no seu estudo as diversas componentes entre os diferentes perfis de 
residentes e o grau de satisfação em relação à envolvente residencial. Escolhe algumas variáveis como: 
estrutura espacial, quantidade de espaço, localização geográfica da habitação e afabilidade do lugar. 
Confronta estes aspetos com as características do agregado familiar associado ao rendimento e à idade, 
justificando que a perceção dos residentes do bairro é importante60. Salienta que para obter a perceção 
dos residentes sobre as circunstâncias do contexto residencial se pode recorrer a uma única pergunta: 
Esta vizinhança é melhor, pior, ou quase igual à última onde morou?61. Com esta pergunta Adriaanse 
chega à mesma conclusão que Amérigo e Aragonés (1997), ao referir que as pessoas ao longo do 
tempo desenvolvem o sentido de pertença com o lugar e que as necessidades e aspirações estão 
relacionadas com as características individuais (classe social, fase ou ciclo da vida). É também da 
opinião que as características físicas da habitação e a sua relação com envolvente, como o ruído do 
tráfego, a conveniência dos transportes públicos e a existência de espaços verdes, são fatores a 
considerar na avaliação da satisfação residencial, tal como refere Basolo e Strong (2002) que 
defendem como fortes indicadores da satisfação da área residencial: a proximidade do comércio, do 
trabalho, da família e dos amigos, a boa relação com os vizinhos e a perceção de segurança. 

Na sequência destas ideias, Hur e Morrow-Jones (2008) no seu estudo62
 defendem que os moradores 

satisfeitos são impulsionadores na atração de novas pessoas para a área de residência, desenvolvendo 
um sentido de pertença de lugar através das capacidades de comunicação. Salientam que os residentes 
proprietários da habitação aparentam maior satisfação com a sua área de residência, e que o barulho do 
tráfego rodoviário e o congestionamento são aspetos de insatisfação da área envolvente aos edifícios. 
Argumentam ainda que qualidade da vizinhança é essencial, mencionando que os residentes que 
geram distúrbios e que têm má aparência e/ou a falta de comunicação com os vizinhos são 
catalisadores de perceções negativas entre os residentes. Hipp (2009)63  sublinha que há uma forte 
interligação entre a satisfação com a habitação e a sentida pela presença de bons vizinhos. Afirma que 
a estabilidade residencial promove a interação social entre os residentes através da proximidade e da 
interação quotidiana à escala local. 

                                                      
59 Têm como objetivo desenvolver uma conceptualização da satisfação dos residentes que vivem nas cidades e que pode ser 

adaptados pelos gestores locais. 
60 Refere que o instrumento de análise usado pode ser melhorado e redefinidas as várias escalas da satisfação residencial, de 

modo a esclarecer as necessidades da habitação, ajudando os investigadores a conduzir uma pesquisa mais seletiva e 

comparativa na área de residência e das condições para a satisfação do ambiente residencial. Menciona também a importância 

das características físicas da habitação e a sua relação com envolvente, como o ruído do tráfego, a conveniência dos 

transportes públicos, a existência de espaços verdes, já referidos por diversos autores. 
61 Adriaanse (2007) indica que as características sociais e índices demográficos dos residentes afetam a diversos níveis de 

satisfação residencial. 
62 Utilizam 14 variáveis relacionadas com a satisfação dos residentes em Franklin County, município central da área 

metropolitana de Columbus em Ohio, com o objetivo de mostrar fatores que influenciam a satisfação na área de residência.  
63 No seu trabalho avalia as características sociais e demográficas da área de residência e as suas características físicas usa 

uma amostra recolhida através de setores censitários em 24 áreas metropolitanas. Este autor também refere os aglomerados 

urbanos das habitações americanas dos levantamentos de 1985, 1989 e 1993, na procura de testar no seu estudo o contexto 

social do local relacionado com uma vizinhança mais pequena. 
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Também, Pan Ké Shon (2007)64 reforça que a proximidade de familiares e amigos como vizinhos e a 
boa relação entre eles promove satisfação na área de residência. Ao contrário, confirma que a falta de 
segurança e falta de comunicação entre vizinhos pode ser um indicador negativo que pode levar à 
alienação. Este autor destaca a necessidade de aferir o estilo de vida dos residentes, sobretudo, quanto 
à permanência na habitação: se a usam como dormitório, ou se estão forçados a viver na habitação por 
razões económicas. Ge e Hokao (2006)65 comprovam esta ideia ao apontarem que os valores e estilos 
de vida associados às preferências dos residentes são determinantes para a permanência das pessoas na 
sua área de residência, porque conferem satisfação residencial. Realçam que o contexto residencial é 
uma das condições básicas para a qualidade de vida dos residentes e que está relacionado com as suas 
escolhas. Referem também que os fatores que influenciam os residentes a escolherem a área de 
residência são a segurança, aparência, conveniência e comunidade (características socioculturais)66. 
Acrescenta-se a este debate a opinião de Chapman e Lombard (2006) que consideram dois itens 
consistentes para avaliar a satisfação dos residentes numa área residencial: ausência de crime e a 
consciência que as pessoas têm sobre o crime, descobrindo que essa consciência afeta a perceção do 
residente sobre o ambiente residencial. Indicam que a migração dos residentes é um forte indiciador de 
insatisfação da área residencial.  

Ainda Chapman e Lombard (2006), que referem Basolo e Strong (2002) nos seus estudos sobre a 
avaliação da satisfação da área de residência, constatam que a satisfação da área residencial está 
relacionada com a satisfação com o bairro. Acrescentam que este tipo de satisfação compreende dois 
tipos de categorias: as características individuais da habitação e as qualidades da área de residência, 
referindo a necessidade de cruzar estas características com os fatores sociodemográficos67. Em relação 
à área de vizinhança, mostram a necessidade de avaliar o meio ambiente físico, o acesso a atividades 
culturais, a serviços locais e instalações, bem como a avaliação da configuração sociocultural do 
bairro. Pan Ké Shon (2007) mostra também as vantagens da localização da habitação perto de serviços 
de saúde e desporto, atividades culturais, lojas, transportes e proximidade do local de trabalho. 
Salienta que a população jovem tem mais necessidade de se relacionar e ter mais serviços que 
promovam a sua satisfação, revelando que a relação de vizinhança depende da relação entre as 
características dos vizinhos e as características individuais dos residentes. Também os autores Dekker 
et al. (2011) são da mesma opinião destes autores ao referirem nos seus estudos que os residentes 
podem ter perceções negativas em relação à área de residência quando existe falta de bons serviços 
públicos e equipamentos, bem como atitudes negativas dos vizinhos, vandalismo e crime.  

                                                      
64 Estudo realizado em França, em 2002, que procura dar resposta a um programa de reabilitação de casas em áreas urbanas, 

tornando estas áreas menos densas a nível social e físico. Revela que as respostas às questões abertas não indutivas podem ser 

reveladoras, evitando equívocos convencionais e normativos nas escalas de satisfação na área de residência. Refere ainda a 

importância de percecionar a proximidade dos residentes e a sua relação com a vizinhança, avaliar as características 

individuais e coletivas dos moradores. 
65 Fazem um estudo que clarifica a diversidade e preferência dos residentes urbanos. Esta investigação tem como objetivo 

apresentar de forma inovadora o conceito de estilo de vida residencial, tendo como finalidade obter mais informação para um 

planeamento mais eficaz no futuro. 
66 Para apresentar resultados sobre esta temática fazem questionários em duas cidades japonesas, Saga e Kitakyushu, para 

recolher dados. Explicam que a conveniência, lazer e entretimento podem ser explicadas como características situacionais 

relacionadas com a localização de importantes pontos, como os locais de trabalho, escolas, comércio, equipamentos culturais, 

transportes públicos e equipamentos de desporto, assim como a componente geográfica. Salientam que o estilo de vida 

residencial está relacionado com o estilo de vida dos moradores, assim como os atributos da habitação.  
67 Idade, raça, escolaridade, sexo e estado civil estatuto de chefe de família, renda familiar, presença de crianças, 

comprimento de posse na unidade de alojamento e regime de ocupação em termos de inquilino ou proprietário. 
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Adiciona-se a opinião de Osborne et al. (2012)68 que indicam que a situação económica dos residentes, 
as características do lugar e da habitação, bem como os serviços disponíveis são vistos como 
contribuições para a saúde e bem-estar da comunidade em geral. Sustentam que a satisfação da área 
residencial é definida por níveis, dependendo da perceção, expectativas, confiança e segurança que os 
residentes sentem no seu ambiente. Avaliam também o comportamento adaptativo dos residentes, 
relacionado com a duração de vivência na habitação e o sentido de pertença que sentem com o lugar. 
Consideram que estes fatores estão estreitamente relacionados com a acomodação, necessidades 
básicas, estilos de vida, aparência do edifício e proximidade com os vizinhos.  

Neste sentido, Arcas-Abella, Pagès-Ramon e Casals-Tres (2011) defendem que as necessidades 
básicas muitas vezes não conseguem ser satisfeitas na sua totalidade dentro da habitação, tendo em 
conta que a sociedade evoluiu e, muitos edifícios não possuem compartimentos para satisfazer 
algumas necessidades (lavar a roupa, comer, lazer) que podem ser satisfeitas fora da habitação, à 
escala do edifício e quarteirão, afirmando que a satisfação residencial pode ser definida em diferentes 
escalas. No entanto, referem que deverá haver uma boa acessibilidade entre a habitação e a área 
envolvente para a fácil satisfação das necessidades apontadas. 

De uma forma geral, conclui-se que a perceção dos residentes em relação à área residencial é apontada 
por diversos autores (Gruber e Shelton 1987; Ukoha e Beamish 1997; Phillips et al. 2004; Mohit, 
Ibrahim e Rashid 2010; Sam, Zain e Saadatian 2012) como estando relacionada com a localização da 
habitação e as características físicas envolventes à habitação, relacionadas com a existência: de 
espaços verdes, de boa acessibilidade, da proximidade do trabalho, de serviços, de equipamentos, de 
instalações, de áreas pedonais acessíveis e bem iluminados e de recolha de lixo. Também a presença 
de escola para os filhos e parques para brincar e zonas de lazer ajudam a fixar os residentes, sobretudo 
as famílias com filhos. Por outro lado, a má aparência da área envolvente, a falta de lojas, centros 
comerciais, estacionamentos, presença constante de ruído do tráfego rodoviário são parâmetros que 
proporcionam perceções negativas nos residentes.  

Nesta análise verificou-se também que alguns autores (Amérigo e Aragonés 1997; Adriaanse 2007; 
Pan Ké Shon 2007; Insch e Florek 2008; Hipp 2009; Dekker et al. 2011; Arcas-Abella, Pagès-Ramon 
e Casals-Tres 2011; Osborne et al. 2012) referem que a boa relação entre os vizinhos, amigos e 
familiares, a fase da vida dos residentes e a sua idade, bem como o tempo que os mesmos moram na 
habitação e na área residência são fatores que promovem perceções positivas a todos os residentes de 
um modo geral, visto que apoiam a interação dos residentes mais jovens e impulsionam outras pessoas 
a viverem nestas áreas, gerando mais laços sociais. A identificação dos residentes com as 
características socioculturais da área de residência e a sua permanência são também fatores que 
refletem perceções positivas por parte dos residentes. Para além disso, alguns autores defendem que os 
valores que as pessoas dão aos sítios e os seus estilos de vida são fatores que determinam as suas 
preferências residências. Por outro lado, os residentes que vivem há mais tempo num sítio sentem 
normalmente maior necessidade de aí permanecer, como resultado de um comportamento adaptativo 
ao longo do tempo e/ou de acomodação, resultado frequentemente da sua condição socioeconómica. 
Por outro lado, a falta de comunicação entre os vizinhos, a criminalidade, a marginalidade, o mau 
aspeto dos vizinhos gera perceções de insegurança nos residentes, sobretudo nos residentes idosos. 
Isto é, a perceção de segurança sentida na área de residência e a boa relação entre os vizinhos do 
mesmo prédio e da área de vizinhança são fatores fundamentais para a satisfação dos residentes. 

                                                      
68 Examinam fatores associados a residentes urbanos e aborígenes australianos. Para este estudo, baseiam-se em dados de 

pesquisa de 143 participantes indígenas que vivem em Adelaide, Sul da Austrália. Este estudo pretende aferir a confiança nas 

pessoas e a perceção da segurança na vizinhança como fatores significativos de satisfação dos residentes. 
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Alguns autores debatem ainda o problema da acessibilidade na área residencial como uma 
condicionante de insatisfação, sobretudo para os residentes idosos e/ou com mobilidade condicionada. 

 

2.5.3. EXIGÊNCIAS PARA UMA INTERVENÇÃO DIFERENCIADA 

O debate teórico sobre a satisfação residencial põe em evidência as exigências de diferentes perfis de 
residentes, quando confrontadas com as características físicas e espaciais da habitação e do edifício, e 
as características socioculturais da área de residência. 

Diversos autores estudam as características que definem o perfil social e económico dos residentes 
(tipo de agregado familiar, rendimentos, escolaridade, emprego, estatuto social, fase da vida, situação 
como ocupante na habitação, duração de vivência na habitação e valor da renda) e analisam a sua 
influência na satisfação residencial. Alguns autores referem que residentes idosos, com baixos 
rendimentos, baixa escolaridade, baixo estatuto social, com agregados familiares de uma pessoa, 
numerosos ou monoparentais, confrontam-se com maiores dificuldades em resolver os problemas da 
sua habitação e apresentam maiores necessidades básicas e maior dificuldade em fazer obras de 
reabilitação, ou mudar de habitação. Por outro lado, referem que os residentes adultos e/ou jovens com 
bons rendimentos, razoável ou alto nível de escolaridade, com emprego e estatuto social são em geral 
residentes satisfeitos com a sua habitação, conseguem realizar obras, têm maior facilidade em mudar 
de casa e gozam de maior facilidade em resolver os problemas e necessidades básicas no seu 
quotidiano.  

Com base na investigação realizada, é possível apontar critérios que contribuem para definir diferentes 
níveis de satisfação dos residentes e que resultam de diferentes exigências, das quais se enumeram 
algumas: as dimensões da habitação devem ser adequadas ao tipo de agregado familiar; as funções 
básicas da habitação devem estar asseguradas; a habitação deve proporcionar privacidade pessoal; a 
funcionalidade do espaço deve contribuir para reduzir a depressão, o stress e a ansiedade dos usuários; 
a manutenção periódica das habitações promove a qualidade de vida dos moradores; a localização da 
habitação e o valor da renda são fatores que influenciam a permeância na habitação; a segurança é uma 
necessidade fundamental em qualquer sistema social; a habitação deve facilitar a acessibilidade e 
mobilidade dos residentes, sobretudo os idosos; a boa relação entre os vizinhos reforça a satisfação 
residencial e ajuda a criar o sentimento de pertença; os equipamentos, instalações e serviços na área 
residencial, bem como o acesso a transportes e áreas verdes são também indicadores importantes na 
fixação dos residentes. Estes fatores evidenciam o “genius loci”, ou o espírito do lugar do qual os 
residentes e a envolvente residencial são parte integrante.  

Como forma de pôr em prática os critérios aqui apresentados, de modo a definir diferentes prioridades 
de intervenção no património edificado habitacional, é oportuno formular a seguinte questão de 
investigação:  

 Q469: Qual o contributo da satisfação residencial e expectativas diferenciadas dos residentes 
para a reabilitação e salvaguarda do património edificado? 

 

2.6. QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO E HIPÓTESE 

A revisão da literatura centra-se no tema da reabilitação do património edificado. Esta problemática 
fomenta um debate que põe em confronto teorias de vários autores sobre a salvaguarda do património 

                                                      
69 Q4 - Quarta questão de investigação. 
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edificado, as condições de segurança e habitabilidade e a satisfação residencial. Isto é, a interligação 
entre as dimensões patrimoniais técnicas e sociais delineia um debate que suscita a análise de correntes 
de pensamento bastante convergentes entre si. 

Na discussão sobre a salvaguarda do património edificado referem-se cartas, convenções e 
recomendações internacionais que ajudaram à reflexão em torno do tema da proteção e manutenção do 
património edificado cultural. Os princípios de salvaguarda inseridos nestes documentos revelam a 
importância da preservação dos valores tangíveis e intangíveis, bem como dos valores de diversidade 
cultural e identidade do património edificado.  

As teorias em torno da salvaguarda e intervenção no património edificado realçam estratégias 
holísticas e abordagens multidisciplinares que englobam vários agentes e técnicos na procura de 
soluções equilibradas para os problemas discutidos a nível local. Este debate evidencia as 
preocupações dos autores em apresentar soluções sustentáveis, tendo em conta as dimensões 
patrimoniais, técnicas e sociais, que visem melhorar as condições de segurança e habitabilidade dos 
edifícios habitacionais e melhorar a qualidade de vida dos seus residentes. Este estudo mostrou que 
existem conceitos, estratégias e metodologias dirigidas para avaliação e intervenção no edificado 
existente que fazem emergir a necessidade de uma visão holística e multidisciplinar a ter em conta 
numa metodologia de avaliação do património edificado habitacional. 

O estudo das condições de segurança e de habitabilidade nos edifícios mostra que as normas têm 
sofrido alterações ao longo do tempo. Contudo, verifica-se, através da discussão em torno da 
problemática da reabilitação do património edificado, que, por exemplo, a normativa atual nacional 
carece de critérios e parâmetros que permitam uma melhor adaptação às características do edificado 
existente, e promovam uma efetiva e sustentada preservação do edificado corrente com valor 
patrimonial/sociocultural relevante. Resulta por isso necessário realizar um estudo normativo 
direcionado para a salvaguarda e reabilitação do património edificado, que possa responder às 
necessidades básicas dos diferentes perfis socioeconómicas dos residentes e sustentar a criação de 
padrões de intervenção mínima com critérios flexíveis que se enquadrem no “espírito” da conservação 
máxima do património edificado habitacional (figura A7 e A8 do Anexo A).  

A revisão da literatura realça que a adaptação da normativa aos edifícios existentes tem tido avanços 
significativos nalguns países, nomeadamente em Itália e Espanha.  

A evolução do debate integrou, sucessivamente, novos temas que sugeriram novas questões de 
investigação; em particular a necessidade de selecionar/definir critérios que permitam identificar, de 
forma coerente e sustentada, o valor patrimonial e as condições de segurança e habitabilidade dos 
edifícios, e a satisfação residencial dos moradores (figura A9 do Anexo A). Assim, e como resposta à 
questão central: 

QC: Como reabilitar o património arquitetónico degradado, preservando as suas 
características e promovendo a qualidade de vida de quem o habita? 

Surgem questões sectorizadas que foram sendo elaboradas à medida que o debate sobre a reabilitação 
do património edificado foi progredindo: 

Q1: Que critérios de identificação do valor patrimonial devem ser sublinhados para a 
preservação das características físicas e culturais do património edificado? 

Q2: Que critérios de avaliação das condições de segurança e de habitabilidade devem ser 
considerados para diagnosticar o estado de conservação do património edificado habitacional? 



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

58 

Q3: Que contributo pode trazer o estudo da normativa extranacional para a resposta às 
questões Q1 e Q2 e para a melhoria da normativa Portuguesa? 

Q4: Qual o contributo da satisfação residencial e expectativas diferenciadas dos residentes 
para a reabilitação e salvaguarda do património edificado? 

Em particular, o estudo realizado neste capítulo esboçou um caminho que evidência a necessidade 
(urgente) de avaliar o património edificado considerando as três dimensões referidas, tendo por base 
parâmetros normativos direcionados para a análise de edifícios existentes, de forma a criar um 
instrumento eficaz de salvaguarda do património edificado. 

A resposta às questões formuladas, em particular à questão central, irá então permitir validar a 
hipótese formulada neste trabalho: 

 “Uma metodologia de avaliação baseada nas dimensões patrimoniais, técnicas e sociais pode 

contribuir para promover dinâmicas diferenciadas de salvaguarda do património edificado e 

melhorar a qualidade de vida dos residentes”. 
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3  
REFERENCIAL NORMATIVO 

 

 

3.1 INTRODUÇÃO AO REFERENCIAL NORMATIVO  

Neste capítulo far-se-á uma abordagem sobre o referencial normativo relativo à reabilitação do 
património edificado em Itália e Espanha, de forma a apreender os procedimentos de proteção e 
intervenção no património edificado habitado. A seleção de Itália e Espanha, como casos relevantes, 
justifica-se pelas características climáticas, culturais, arquitetónicas e construtivas semelhantes entre 
estes dois países do Sul da Europa e Portugal. Foi também recolhida informação através de entrevistas 
com técnicos e investigadores de algumas instituições destes países, de forma a complementar os 
elementos recolhidos nos documentos normativos e legislação específica, esclarecendo conceitos, 
critérios e processos associados à intervenção em património edificado. Esta análise permitiu ainda 
identificar lacunas no contexto da normativa Portuguesa. 

Este estudo, que será dirigido à identificação de valores patrimoniais, processos de inventariação e 
catalogação, níveis de intervenção, bem como à análise da regulamentação técnica dirigida para as 
exigências funcionais da habitação (figura 3.1), servirá de suporte a uma metodologia de avaliação 
direcionada para a intervenção em património edificado.  

 

 

Figura 3.1 - Áreas de análise do estudo do referencial normativo  

 

Na análise dos documentos técnicos sobre o referencial normativo encontram-se diretrizes europeias 
que estipulam critérios e parâmetros normativos uniformes que devem ser aplicados dentro da 
Comunidade Europeia sob a forma de leis, decretos de leis, normas e regulamentos, mas que podem 
ser aplicados de forma diferenciada ao contexto de cada país. Neste sentido, Itália, Espanha e Portugal, 
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tomando como exemplo estes três países, têm disposições legislativas diferenciadas que resultaram de 
desenvolvimentos distintos. Note-se que a evolução da normativa depende do contexto e época em que 
foi criada, da organização territorial e da política de cada país, da cultura, bem como da influência de 
eventos históricos particulares.  

Itália é um país com uma longa experiência em reabilitação do património edificado, refletindo o 
entendimento da cidade como um todo, onde foi necessário conjugar as condições de habitabilidade de 
antigas cidades insalubres, sem desvirtuar o seu carácter e valor histórico, mantendo o ambiente 
urbano das cidades. Considera-se este caso como paradigmático, podendo o conhecimento desta 
perspetiva integrada sobre a intervenção do património servir de orientação para práticas a 
implementar noutros países.  

Por outro lado, Espanha é vista como exemplo de um país que se confronta com o problema de um 
vasto parque habitacional desabitado e/ou em estado de degradação, mas que apresenta estudos sobre a 
problemática da reabilitação numa perspetiva sustentável e inovadora que têm feito emergir debates 
teóricos e estudos técnicos importantes sobre intervenção em áreas urbanas. Neste contexto, a 
reabilitação do património edificado tem promovido a discussão e evolução do código técnico da 
construção vigente em toda a Espanha, com o intuito de criar critérios que facilitem uma maior 
adaptação e aplicação da normativa ao contexto dos edifícios existentes, preservando as características 
construtivas e materiais destes edifícios.  

 

3.2 ENQUADRAMENTO DA NORMATIVA EM ITÁLIA E ESPANHA  

Como já foi referido atrás, o estudo da normativa em Itália dará enfoque à salvaguarda e proteção do 
património e a aspetos técnicos dirigidos para as exigências funcionais da habitação. Ao longo do 
tempo, especialmente no período do pós Segunda-Guerra Mundial, foram surgindo iniciativas e 
estudos que revelam o interesse pelo património histórico, arqueológico, artístico e paisagista 
(Giambruno 2002, 2007; Giambruno e Simonelli 2005; Corbini, Ferri e Vigni 1992; Carbonara 1996). 
Em particular, salienta-se a obra intitulada Per la salvezza dei beni culturali in Italia, realizada por 
Francesco Franceschini (1964) e apoiada por uma Comissão de Inquérito Parlamentar para a tutela e 
valorização do património histórico, arqueológico, artístico e paisagista. Esta iniciativa permitiu 
debater os problemas da época associados à preservação dos bens culturais. Esta Comissão de 
Franceschini (1964) refere que o interesse cultural pelos complexos urbanos de habitações antigas só 
ocorreu no final do século XIX; critica a importância do monumento em prol da estrutura urbana que 
resultam em atrocidades realizadas sobre a malha urbana, dificultando a reabilitação dos quarteirões 
antigos; aponta estudos realizados nos anos 30 do século XX que revelam uma maior compreensão do 
valor cultural dos centros históricos70.  

A Comissão de Franceschini (1964) desenvolve, parcialmente, nos anos sessenta do século passado, a 
definição de bem cultural ainda presente atualmente no artigo 2.º do Decreto Legislativo 42/2004. Este 
código teve origem em 1939 com duas leis dirigidas para proteção dos bens artísticos e históricos e 
bens naturais. Estas leis evoluem e a proteção do património alargou. Atualmente refere que os bens 
culturais são constituídos por bens móveis e imóveis que representam interesse artístico, histórico, 
arqueológico, antropológico, ambiental, paisagístico, arquivístico e bibliográfico, que provem ter 

                                                      
70 Deste modo Franceschini (1964) sublinha a Lei Francesa de 2 de Maio de 1930 que consentia a proteção da envolvente de 

um monumento isolado por um raio de 500 metros; aplicação que é feita para os monumentos históricos classificados (que 

são cerca de 25.000).  
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valores civilizacionais e que testemunhem as vivências históricas do passado que, através da atividade 
da conservação, podem ser mantidas na sua materialidade. 

Esta Comissão realça ainda a importância do designado “Piano Regolatore Generale”71 (P.R.G.) na 
institucionalização da lei urbana, Legge n.º 1150, 17 agosto 1942. Este plano ainda é atual porque 
permite criar estudos funcionais entre os centros históricos e o tecido urbano ao reabilitar quarteirões 
residenciais, obrigando a vistorias pormenorizadas sobre o tecido urbano edificado, sobretudo dos 
centros históricos, através de uma visão histórico-crítica dos elementos construtivos e estado de 
conservação dos edifícios. 

A discussão oficializada por esta Comissão fez ressaltar para debate assuntos de grande relevância: 
como a normativa relacionada com o edificado e a urbanização; formulação de um código de 
construção de relevância nacional; desenvolvimento da normativa específica para a construção a nível 
regional; criação de normativa técnica e planos de implementação a nível municipal. Assuntos que se 
refletem na organização da normativa atual em Itália.  

A atual normativa italiana está organizada por níveis, partindo do nível nacional, para os níveis 
regional, provincial e municipal. A nível nacional existem códigos e normas dirigidos para a proteção 
do património cultural e paisagístico; para o controlo da atividade residencial e urbanística; e para 
regulamentação da construção nova e existente.  

Ao nível regional, cada região promulga a sua Lei Regional (L.R.) específica. Cria disposições legais 
que são apoiadas pelas leis nacionais, mas adaptadas às características paisagísticas e urbanas de cada 
região e que servem para o governo dessa região. Estas normas servem de base à criação dos planos a 
nível regional: “Piani di Indirizzo Territoriale”72 (P.I.T.), e dos planos intermunicipais elaborados pela 
província, designados de “Piani Territoriale di Coordinamento Provinciale”73 (P.T.C.P.). Ao nível 
provincial e municipal é criado o P.R.G. que é um instrumento municipal que fornece critérios urbanos 
e edificatórios para a intervenção no Património.  

Por outro lado, a Lei Regional, específica para cada região, tem disposições legais que permitem que a 
nível de cada município sejam criadas outros documentos próprios de apoio à intervenção urbana e 
edificatória. Surgem assim diversos planos: “Piano Struturale”74 que introduz o “Piano di Gestione”75; 
o “Regolamento Urbanistico”76; o “Regolamento Edilizio”77; o “Regolamento d’Igiene”78 onde se 
inserem as condições de habitabilidade, e o “Piano del Colore”79 (figura 3.2). Estes documentos 
complementam as normas inseridas no P.R.G. É de referir ainda que a normativa em Itália é publicada 
na Gazzetta Ufficiale80 a partir de 1942.  

 

 

                                                      
71 Plano Regulador Geral (P.R.G). 
72 Planos de Endereço Territorial. 
73 Planos Territoriais de Coordenação Provincial. 
74 Regulamento Estrutural. 
75 Plano de Gestão. 
76 Regulamento Urbano. 
77 Regulamento do Edificado. 
78 Regulamento de Higiene. 
79 Plano de cor. 
80 Diário Oficial aonde são publicadas as leis promulgadas em Itália. 
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Figura 3.2 - Códigos e normas para a conservação do património cultural edificado em Itália 

 

Em Espanha, a Constituição da 2.ª República (1931 a 1939) apresenta artigos que indicam a 
preocupação com o património, englobando monumentos históricos e artísticos. Já em 1933, Ley de 13 
de mayo, refere a defesa, conservação e proteção do património histórico e artístico nacional. A atual 
lei em vigor em Espanha, Ley de 16/1985, de 25 de junio, del Património Histórico Español, 
reconhece o património como bem de interesse cultural. Constata-se que o debate da preservação do 
património em Espanha, desde essa data tem vindo a desenvolver-se ao longo do tempo.  

É de referir que nas últimas décadas, têm-se assistido em Espanha a mudanças dentro das normas, 
códigos e leis que regulam o sector da construção. O desenvolvimento da Ley de Ordenación de la 
Edificación, (LOE) com um Texto Refundido de la Ley de Suelo e o Código Técnico de la Edificación 
(CTE) têm tido uma grande influência na forma como os edifícios são desenhados, reabilitados, 
geridos e produzidos. A alteração aos regulamentos foi motivada pelo enquadramento da Espanha na 
União Europeia, de modo a atingir o nível que as diretrizes europeias exigiam, tendo em conta a forma 
como desenhavam e desenvolviam os seus edifícios (García-Martinez et al. 2010). 

A normativa espanhola é hierarquizada em três níveis: nacional, regional e municipal. Ao nível 
regional (comunidade autónoma) são adotadas leis próprias a partir da lei nacional, e dentro de cada 
município são também promulgadas normas específicas para esse município. Cada comunidade 
autónoma pode introduzir na sua legislação novos tipos de bens e adotar medidas semelhantes às de 
outras comunidades autónomas. Surgem, assim, para cada comunidade autónoma normas direcionadas 
para a conservação e reabilitação do património e verificação do estado de ruína das edificações, assim 
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como procedimentos para a proteção do património histórico, tal como acontece no caso da 
comunidade autónoma de Madrid.  

Ao nível nacional, na normativa espanhola existem leis específicas dirigidas para a edificação e 
reabilitação, tal como a Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) que 
funciona como pilar fundamental no processo da edificação e tem como principal objetivo regular o 
sector da edificação. Esta lei fixa requisitos básicos dos edifícios e atualiza e completa a configuração 
legal dos agentes que intervêm no processo da edificação; fixa obrigações e estabelece as 
responsabilidades e as garantias de proteção dos usuários. 

Resultado da necessidade de atualizar as normas existentes e completar uma regulamentação que até 
1999 era dispersa e pouco clara, em 2006 foi criado um documento único que compila toda a 
legislação dispersa através do Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (CTE). O objetivo foi responder às exigências da sociedade 
espanhola, aos valores e ao património arquitetónico, tendo em conta uma maior preocupação pela 
qualidade dos edifícios, a segurança, o bem-estar, a energia e a proteção do meio ambiente.  

O CTE é um documento dividido em duas partes. A primeira parte é dedicada às disposições gerais, 
condições técnicas e administração das exigências básicas. A segunda parte compila todas as 
exigências básicas funcionais da habitação em Documentos Básicos (DB): segurança estrutural (SE), 
segurança em caso de incêndio (SI), segurança de utilização e acessibilidade (SUA), salubridade (HS), 
proteção face ao ruído (HR) e poupança de energia (HE). O CTE abrange três tipos de intervenções 
nos edifícios existentes: reforma, mudança de uso e ampliação e que estão definidos neste documento 
e serão explorados mais à frente. 

Ainda a nível nacional, a Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas, tem como objetivo preencher os vazios legais existentes das normas atualmente em vigor. 
Esta nova lei procura alinhar-se com a Diretiva 2010/31/EU, na medida em que pretende promover a 
eficiência energética e atender aos desafios provocados pela mudança climática, reconhecendo a 
oportunidade que a transformação do modelo produtivo oferece através de parâmetros de 
sustentabilidade ambiental, social e económica, com a utilização dos chamados usos verdes vinculados 
com o meio ambiente, ligados às energias renováveis, às políticas de reabilitação e poupança de 
energia. 

Ao nível das comunidades autónomas são adotadas leis próprias que derivam das normativas 
nacionais, acrescentando critérios e regras próprias relacionados com a intervenção no edificado. Estes 
critérios podem ser encontrados nas ordenações de conservação, reabilitação e estado ruinoso dos 
edifícios de cada município. É de referir que alguns municípios adotam a Inspección Técnica de 
Edificios81- ITE. 

As condições mínimas de habitabilidade também são criadas dentro de cada comunidade autónoma 
com condições ajustadas ao seu património arquitetónico, e estão incluídas no plano de ordenação 
urbanística de cada comunidade, ou ter um decreto próprio, como é o caso da comunidade autónoma 
da Catalunha: Decret 141/2012, sobre condicions mínimes d´habitabilitat dels habitatges i la cèdula 
d´habitabilitat (figura 3). Em Espanha as Leis começam a ser publicadas no Boletín Oficial del 
Estado82 (BOE) a partir de 1959 (figura 3.3). 

 

                                                      
81 Inspeção Técnica de Edifícios. 
82 Boletim Oficial do Estado aonde são publicadas as leis promulgadas em Espanha. 
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Figura 3.3 - Códigos e normas para a conservação do património cultural edificado em Espanha, dando como 

exemplo códigos estabelecidos ao nível regional (e.g. Madrid e Catalunha) 

 

Após o enquadramento do referencial normativo em Itália e Espanha, procurar-se-á identificar critérios 
que definem as categorias de bens e valores associados à classificação do património edificado 
cultural, aferir processos de catalogação e inventariação do património edificado e reconhecer 
diferentes medidas e níveis de intervenção nos edifícios antigos, sobretudo os residenciais. É também 
objetivo discutir a normativa técnica relacionada com as condições de habitabilidade e as exigências 
habitacionais ao nível de segurança estrutural, segurança contra incêndios, segurança ao uso, 
acessibilidade, conforto térmico e conforto acústico, que são exigidas para a intervenção em edifícios 
existentes.  

 

3.3. PROTEÇÃO E REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO EM ITÁLIA E ESPANHA 

3.3.1. CATEGORIAS E VALORES ASSOCIADOS AO PATRIMÓNIO CULTURAL EDIFICADO 

Os códigos e a normativa dirigida para a proteção e conservação do património em Itália e Espanha 
estão organizados de formas distintas, mas apresentam critérios mais ou menos semelhantes no que se 
refere à proteção do património cultural. Se compararmos estes dois contextos, confirmamos que se 
centram na salvaguarda do património cultural e histórico. Além disso, salienta-se que a categorização 
do património edificado e a identificação dos seus valores ajudam a uma melhor classificação e 
proteção do património edificado. Da análise dos códigos e normativas é possível agrupar categorias 
de bens associadas segundo interesse e valores. 

Como já referido, os códigos e a normativa italiana dirigidos para a proteção e conservação do 
património edificado em Itália distribuem-se em três níveis: nacional, regional e municipal, embora 
seja a normativa nacional que define as categorias de bens em conjunto com as regiões. Os primeiros 
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códigos relacionados com a preservação do património têm diferentes âmbitos de proteção: a Legge 1 
Giugno 1939, n.1089 (Italia 1939a) dirige-se para a tutela dos bens com interesse artístico e histórico e 
a Legge 29 giugno 1939, n. 1497, (Italia 1939b) foca-se na proteção das belezas naturais. Por último o 
Decreto Legislativo 29 Ottobre 1999, n.490 (Italia 1999a), junta num documento único as disposições 
legislativas relativas aos bens culturais e ambientais. 

O atual  Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 13 (Italia 2004), substitui e consolida o decreto de 
1999.  Este documento, pela primeira vez após 60 anos, atualiza as disposições do corpo legislativo do 
património cultural. A inovação deste código, que não se refere apenas ao património cultural em 
específico, mas também à proteção da paisagem, realça a importância das atividades de proteção e 
valorização que são dirigidas a todo o território nacional (art.1.2º). Este aspeto, que é reforçado por 
Bettiol (2010) na sua investigação, vem considerar o património cultural tem como um todo.   

O Codice dei beni culturali e del paesaggio define património cultural em dois grandes grupos: bens 
culturais e bens paisagísticos. O primeiro grupo inclui bens móveis e imóveis com interesse artístico, 
histórico, arqueológico, etnográfico, antropológico, arquivístico e bibliográfico, identificados como 
testemunhos com valores de civilização. O segundo grupo dirige-se para a proteção das áreas com 
valor artístico, histórico, arqueológico, antropológico, paisagístico, arquivístico e bibliográfico (art.2º 
e art.10º). Este documento sublinha a importância de identificar elementos e objetos com particular 
valor no património edificado (e.g. frescos, estuques, inscrições, brasões, etc.) (art.11º) e sujeita a 
avaliação de interesse cultural e artístico (art.12º) os bens imóveis com mais de 50 e 70 anos.  

Os bens paisagísticos estão classificados também como áreas com tutela (art.134º), identificadas como 
áreas homogéneas A e B (art.142º) e expressam valores a preservar: histórico, cultural, material, 
morfológico e estético do território (art.2º). Estas áreas podem também incluir complexos de bens 
imóveis que tenham um aspeto característico perante o valor estético e tradicional, inclusive centros e 
núcleos históricos (art.136º). Acrescenta-se que este Decreto-Lei sublinha que deve haver propostas de 
declaração de “notável interesse público” (art.138º). Ainda dentro dos bens paisagísticos temos as 
áreas tuteladas por lei que são áreas delimitadas nos instrumentos urbanísticos. Estes aspetos são 
considerados de grande importância para Carpani83, convergindo para uma eficaz salvaguarda do 
património edificado e dos seus centros históricos.  

O Codice dei beni culturali e del paesaggio tem uma definição mais ampla das categorias de bens 
culturais, identificando também os bens imóveis na categoria de bens paisagísticos. Este documento 
alarga a classificação do património edificado para além dos limites das áreas protegidas (conjuntos 
históricos, sítios históricos e agrupamentos de edifícios com valor estético, tradicional…, sítios 
naturais, jardins), criando uma relação mais alargada entre o que são as áreas dos centros históricos e o 
território, pois as cidades são vistas como organismos vivos. Neste ponto, Nery84 realça a importância 
do reconhecimento e tutela do território aberto, que inclui a estrutura do território provincial articulada 
com os centros históricos, pequenos centros urbanos isolados e pequenos agregados de habitação e 
bens históricos arquitetónicos, para um maior controlo nos procedimentos da aplicação da normativa 
sobre o património edificado consolidado, e mesmo até o isolado em território aberto. Destaca a 
importância dos planos a vários níveis: regional, provincial e municipal.  

                                                      
83 Arquiteta Emanuela Carpani, Responsável pela Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e 

Grosseto (organismo de supervisão dos bens arquitetónicos e paisagísticos de Siena e Grosseto), Siena, entrevistada a 16 de 

Julho de 2012. 
84 Arquiteta Claudia Nery, Responsável pelo Gabinete da Província de Gestão e Ordenamento do Território da Região da 

Toscana, Siena, entrevistada a 20 de Julho de 2012. 
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Dentro do contexto Espanhol a Ley 16/1985, de 25 de junio, Ley del Património Histórico Español 
(España 1985), identifica como património histórico espanhol todos os bens móveis e imóveis com 
interesse artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico, antropológico, científico ou 
técnico, documental e bibliográfico (art.1º); identifica categorias de bens imóveis como monumentos, 
conjuntos e sítios históricos, jardins e parques com valor artístico, sítios naturais, áreas geológicas e 
arqueológicas (art.14.2º). Este documento define as seguintes categorias de bens imóveis: 
monumentos (art.15.1º), conjuntos históricos (art.15.3º), sítios históricos (art.15.4º) e bens imóveis e 
áreas envolventes de interesse cultural (art.18º). Esta normativa sublinha a importância do estudo dos 
conjuntos históricos como um grupo de bens imóveis com valor para a sociedade, e que podem ser 
constituídos por um agrupamento de bens imóveis residenciais, ou não, que formam uma estrutura 
urbana continua, ou difusa e são o reflexo de uma estrutura fixa condicionada, representativa da 
evolução de uma comunidade humana por ser testemunho da sua cultura, ou constituir um valor de uso 
e funções para a sociedade (art.15.3º).  

O património histórico é também protegido dentro de cada região com lei própria. No caso da 
Comunidade Autónoma de Madrid, através da Ley 10/1998, de 9 de julio, Ley de Patrimonio Histórico 
de la Comunidad de Madrid (España 1998). Esta norma define património histórico segundo a lei 
nacional com critérios que são postos em prática pela administração regional, que é responsável pela 
proteção do património, e em acordo com as entidades municipais (art.4º e art.9º). Esta norma tem 
como objetivo garantir a proteção e conservação do património histórico, assim como promover o seu 
enriquecimento, permitindo o acesso e fruição deste património por parte dos cidadãos (art.2º).  

A este propósito, importa esclarecer o funcionamento da normativa dirigida para a proteção do 
património histórico em Espanha através de Bringas85 que explica que em Espanha a legislação é 
extensa quando dirigida para a conservação do património histórico e dos edifícios protegidos. No 
caso de Madrid, põe em referência três normativas que se conjugam entre si: a lei do património 
histórico espanhol nacional, que identifica tudo o que são edifícios que têm alguma proteção e 
interesse no território espanhol; a lei do património histórico da própria comunidade de Madrid; e o 
plano geral de Madrid, Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
(España 1997), de competência municipal, que estabelece as suas normas de proteção e os seus níveis 
de catalogação.  

Da análise do contexto destes dois países e dos códigos e normativas relacionados com a proteção e 
conservação do património cultural e histórico, realça-se que os valores associados ao património 
edificado determinam categorias e meios de proteção, apesar dos diferentes desenvolvimentos. As 
categorias apresentadas anteriormente para cada país estão relacionadas com os interesses artísticos, 
históricos, paleontológicos, arqueológicos, antropológicos, paisagísticos, científicos, sociais, 
tecnológicos, documentais, bibliográficos e arquivísticos. Esta análise também sublinha que o 
estabelecimento de categorias de bens está associado aos seus valores e contexto, sobretudo, os valores 
culturais que representam o espirito da nação e servem de testemunho civilizacional, assim como os 
valores associados à memória, tradição, estética, antiguidade, autenticidade, uso, materialidade, 
morfologia, técnica, paleontologia, antropologia e etnografia. Estes valores estão presentes nos 
critérios para a avaliação dos valores universais excecionais insertos na Convenção do Património 
Mundial de 1972 e sucessivas diretrizes (UNESCO 2005). A título de exemplo, Burroni86 refere o caso 

                                                      
85 Arquiteto Juan Diaz-Romeral Bringas, Técnico da Comissão de Proteção do Património Histórico de Madrid, Câmara 

Municipal de Madrid, entrevistado a 23 de Maio de 2013.  
86 Arquiteta Enrica Burroni, Técnica responsável pelo Plano de Gestão do sítio da UNESCO, Gabinete do Centro Histórico e 

Sítio da UNESCO, Câmara Municipal de Siena, entrevistada a 18 de Julho de 2012. 
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do centro histórico de Siena como tendo sido classificado de acordo com os critérios87 desta 
convenção.  

Dentro deste contexto comparativo, sublinha-se que os códigos italianos e espanhóis classificam os 
bens imóveis baseados em critérios que surgem do levantamento exaustivo do património cultural 
existente, usando critérios claros para a sua classificação. No caso de Itália, os critérios são uniformes 
para todo o território, enquanto no caso de Espanha os critérios de classificação são específicos para 
cada região.  

 

3.3.2. Processos de Inventariação e Catalogação 

Os processos de inventariação e catalogação são uma ferramenta fundamental para adquirir 
conhecimento sobre os edifícios existentes e contribuir para uma maior adequação dos processos de 
intervenção; fornecem um maior conhecimento aos técnicos que querem intervir e, ao mesmo tempo, 
permitem que as administrações competentes responsáveis assumam uma maior coerência nas 
decisões através da criação de ferramentas de supervisão para a salvaguarda do património edificado. 

Em Itália, o Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(Italia 2004), refere que o Ministério dos Bens Culturais, juntamente com as regiões, deve assegurar 
uma catalogação dos bens culturais. Estes procedimentos de catalogação são estabelecidos através de 
decreto ministerial, de modo a identificar e definir metodologias comuns de recolha, para permitir a 
troca, acesso e elaboração dos dados ao nível nacional. O Ministério e as regiões, com a colaboração 
das Universidades, concorrem na definição de programas de estudo, de pesquisa e de iniciativa 
científica em temas de metodologia de catalogação e inventariação (art.17º n.ºs 1, 2 e 3), o que permite 
a criação de uma base de dados a nível nacional, regional e local que pode ser partilhada pelas 
diferentes entidades interessadas.  

Além disso, a Soprintendenza88 (órgão governamental periférico ao Ministério para os Bens e a 
Atividade Cultural) faz com regularidade a inspeção periódica dos bens culturais e verifica o estado de 
conservação dos imóveis classificados, bem como concede classificação a imóveis requisitados por 
privados, ou entidades públicas que sejam merecedores de classificação após apreciação desta entidade 
(art.19.1º). Também, quando um bem mostre interesse cultural, cabe à respetiva Soprintendenza adotar 
os procedimentos necessários para declarar o bem como de interesse cultural, informar o proprietário e 
notificar o bem (art.13º, art.14º e art.15º e art.113º).  

A Legge 28 febbraio 1985, n.º 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia. 
Sanzioni, amministrative e penali (Italia 1985b), cria procedimentos para controlar a atividade nos 
edifícios ao nível regional e municipal (art.1º). Esta lei dá autonomia às câmaras municipais para criar 
instrumentos de agilização nas operações de intervenção no património, e com a participação dos 
agentes públicos e privados locais no controlo de ações que possam ser danosas para o património 
edificado (art.24.2º). Além disso, obriga à atualização dos mapas cadastrais territoriais através de um 
levantamento de fotografias aéreas (art.23º). Por outro lado, a Legge 5 agosto 1978, n. 457, Norme per 
l'edilizia residenziale (Italia 1978), descrimina vários níveis de intervenção para determinadas zonas e 
edifícios, tendo por base uma inventariação e catalogação do património edificado (art.27.º). 

                                                      
87 Critérios I, II e IV. 
88 Superintendência. 
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Relativamente aos procedimentos de inventariação e catalogação, Carpani sugere a consulta e estudo 
de guias de recuperação e restauro dos edifícios com valor patrimonial que resultam de um 
levantamento e diagnóstico da arquitetura ao nível do território italiano89.  

As leis referidas são fundamentais para fomentar os processos de catalogação e inventariação no 
património edificado. A Legge 28 febbraio 1985, n.º 47 fornece procedimentos de controlo nas 
atividades ilícitas no património edificado e a Legge 5 agosto 1978, n. 457, define níveis de 
intervenção para o património edificado, exigindo primeiro a existência de uma inventariação e 
catalogação do património edificado. Além disso, estas leis permitem que a nível municipal, os 
regulamentos urbanísticos e das edificações sejam gerados a partir dos critérios estipulados por cada 
lei regional, fornecendo ferramentas para a criação do Piano Regolatore Generale (P.R.G.), que é um 
instrumento de apoio municipal. Estes documentos contêm normas de atuação sobre os edifícios e 
áreas urbanas e são o resultado de processos de inventariação e catalogação efetuados sobre os 
edifícios existentes e áreas a proteger. Segundo Rumor e Gonzato (1989), a inventariação e 
catalogação é feita através dos técnicos municipais locais, que têm o cuidado de registar todas as 
transformações produzidas nos edifícios antigos do tecido urbano. Estes processos de inventariação e 
catalogação também são sustentados por Favero90 que realça a importância da inspeção do património 
edificado corrente dos centros históricos, mesmo daqueles de grande dimensão. Dá como exemplo o 
centro histórico de Pádua para exemplificar os processos de inventariação e catalogação dos edifícios. 
Salienta que as fichas de inspeção eram feitas caminhando pela estrada e olhando para os edifícios, de 
modo a identificar os elementos construtivos e fazer um confronto com os cadastros e cartografia 
históricos, reconhecendo três períodos de construção diferentes. Refere a importância de tipificar as 
características dos edifícios resultantes do levantamento, agrupando-os em cinco ou seis classes, 
consoante as suas características, deixando uma categoria para áreas não edificáveis, ou com edifícios 
a demolir. Explica ainda que o levantamento e catalogação deram origem ao P.R.G. de Pádua que 
considera ser um sucesso, dado que ao longo de 20 anos não necessitou de qualquer alteração. 

Genghini91 indica que cada câmara municipal tem as suas próprias normas expressas no P.R.G. Refere 
que a Câmara Municipal de Monza contratou técnicos para fazer inspeções e elaborar um 
levantamento e diagnóstico aos edifícios para depois criarem medidas de intervenção adequadas. 
Acrescenta que o trabalho de catalogação permite classificar os edifícios com valor histórico 
testemunhal. 

A inspeção feita aos edifícios, com base numa inventariação, permite identificar os usos, as 
características estruturais, construtivas e materiais, assim como reconhecer danos e anomalias ao nível 
das estruturas, dos materiais, das infraestruturas básicas e das condições de salubridade. Este processo 
de inventariação de suporte aos planos de pormenor e aos planos de recuperação também exige fotos, 
sobretudo das fachadas, bem como o suporte de documentação gráfica. Dá-se como exemplo o plano 
de recuperação/reconstrução do aglomerado urbano de Castelvecchio Calvisio (Modena 2012), aonde 
foi feita uma inventariação e catalogação exaustivas sobre o património edificado. Este plano contém 
todos os requisitos impostos pelas leis aqui descritas e foi elaborado por uma equipa multidisciplinar 
de técnicos especializados, a fim de ser possível estabelecer níveis de intervenção.  

                                                      
89 Dá como exemplo os guiões de recuperação a nível nacional de Carbonara (1996), Musso e Franco (2000) e Agostini 

(2011). 
90 Arquiteto Luigi Favero, Técnico da Câmara Municipal de Pádua, Setor da Construção Privada, entrevistado a 13 de Julho 

de 2012.  
91 Arquiteto Ricardo Genghini, Assostudio S.R.L, Monza, Milão, entrevistado a 1 de Agosto de 2012. 
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Ainda no contexto italiano, algumas câmaras municipais elaboram planos de cor que exigem por parte 
dos técnicos camarários um levantamento exaustivo da ornamentação das fachadas, de modo a 
reforçar a manutenção das cores originais dos edifícios, sobretudo os que possuem maior valor 
patrimonial. Giambruno (2007, 251-268) faz um relato sobre os planos de cor da cidade de Torino, 
entre outras cidades italianas de referência que tiveram sucesso com estes planos. Por sua vez, Favero 
explica que os planos de cor requerem um levantamento da cor dos edifícios, por ser identificativa do 
seu valor patrimonial. Contudo, defende que deve haver um sistema flexível que reveja as cores 
ligadas à edificação menor. 

No contexto espanhol, a Ley 16/1985, de 25 de junio: Ley del Património Histórico Español (España 
1985) refere que nos instrumentos de planeamento relativos a Conjuntos Históricos se deverá efetuar a 
catalogação, segundo o desposto na legislação urbanística, dos elementos unitários que conformam o 
“conjunto”, tanto dos imóveis edificados, como dos espaços livres exteriores, ou interiores, ou outras 
estruturas significativas, assim como dos componentes naturais que o acompanham, definindo os tipos 
de intervenções possíveis (art.21º, n.º1).  

Em Espanha cada comunidade autónoma tem a sua lei do património. No caso de Madrid, a Ley 
10/1998, de 9 de julio, Ley do Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (España 1998) 
menciona a necessidade de um inventário dos bens imóveis existentes, de modo a proteger o 
património edificado de algumas alterações físicas (art.15.2º e art.15.3º). O acesso ao inventário é 
público (art.13.4º) e as alterações devem ser comunicadas pelos seus proprietários nos termos 
regulados (art.13.3º).  

Assim, a lei nacional de proteção do património histórico em Espanha (Ley 16/1985) exige um 
inventário que consiste numa informação cadastral abrangente, identificando os edifícios através de 
elementos singulares que constituem o tecido urbano, principalmente das áreas urbanas centrais e 
expansões. Centra-se principalmente na inventariação e catalogação dos monumentos, sítios históricos 
e conjuntos históricos. O inventário é feito separadamente em cada região, seguindo os critérios 
definidos na lei nacional. O processo de inventariação e catalogação é feito através da cooperação de 
duas comissões: uma que pertence à câmara municipal e outra que lidera a proteção do Património 
cultural a nível nacional, a Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico Artístico y Natural92 
- CPPHAN, que no caso do Município de Madrid é representada pela Comisión Local de Patrimonio 
Histórico de la Comunidad de Madrid93. Este processo de classificação resulta na definição dos três 
níveis referidos anteriormente e que estão subjacentes a elementos a preservar, seja a preservação do 
edifício na sua íntegra, seja a proteção de elementos singulares do edifício. Sobre esta matéria, Bringas 
explica que a catalogação é um processo que se desenrolou durante alguns anos através de inspeção 
visual. Informa que resultou num plano geral que pode ser acedido através da internet, com fotos dos 
edifícios e dos elementos, bem como das memórias descritivas. Sublinha que as normas devem ser 
usadas pelos técnicos para intervir, visto que nos processos de catalogação estão explicados os 
motivos que estão por trás da criação deste nível de proteção.  

A título de exemplo, e ainda na Comunidade autónoma de Madrid existem outros dois documentos 
dirigidos à proteção e conservação do património edificado: o Decreto de 31 de marzo de 2011, 
Protocolo de Condiciones de Protección del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural (España 
2011a) e a Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones 
(España 2011c). O primeiro documento extrai da lei nacional a necessidade de catalogar os elementos 
singulares que constituem os conjuntos históricos (art.21º) e define três níveis de catalogação: 1- 

                                                      
92 Comissão para a Proteção do Património Histórico, Artístico e Natural.  
93 Comissão Local do Património Histórico da Comunidade de Madrid.  
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edifícios com valor singular ou integral; 2- edifícios com valor estrutural ou volumétrico; 3- edifícios 
com valor parcial ou ambiental (España 2011a). O segundo documento apela a ações que estão 
incluídas no dever de manter e na inspeção regular dos edifícios (ITE), especialmente, daqueles com 
mais de 30 anos, com o objetivo de verificar o seu estado de conservação (art.14º e art.16º). A 
inspeção procura verificar as condições mínimas de segurança, salubridade, acessibilidade e 
ornamento público e decoração das fachadas, aferindo os trabalhos necessários por forma a manter as 
condições de habitabilidade e segurança apropriadas para o seu uso efetivo (art.6.º). 

Esta inspeção nasceu da 1.ª edição das Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso 
de las Edificaciones, em 1999, e só é aplicada em algumas comunidades autónomas, como por 
exemplo na Comunidade de Madrid, Barcelona e Castilla y León. Sobre este assunto, Catalán94 
considera que a comunidade de Castilla e León é um exemplo de sucesso da ITE em termos 
informativos, visto que nesta comunidade está inserida informaticamente e é acessível a todos os 
cidadãos, permitindo que os técnicos e cidadãos possam participar neste processo. Reconhece, por 
outro lado, que nalgumas comunidades autónomas a ITE falhou.  

O processo da inspeção técnica a edifícios (ITE), que é obrigatório, e os seus benefícios são descritos 
por Alegre95 que explica que as câmaras municipais, em geral, têm a obrigação de conservar os 
edifícios, de modo a garantir a segurança das pessoas que passam na rua. Aponta este instrumento de 
avaliação como forma de controlar, principalmente, a segurança estrutural dos edifícios. Expõe que, se 
é a primeira vez que um edifício está sujeito a inspeção, as sanções e medidas coercivas são menores. 
Indica que a Câmara Municipal pode ainda decretar incumprimento no dever de conservar e poderá 
acionar diferentes mecanismos: sanções, execuções subsidiárias e expropriação total do imóvel (caso 
em que a quantidade de obras de conservação é superior a 50% do valor da edificação). Salienta ainda 
que, em caso de perigo eminente, a Câmara Municipal poderá declarar ruína, realçando que este 
processo é muitas vezes pedido pelos proprietários para se libertarem dos inquilinos, quando o edifício 
está em muito mau estado de conservação. É, no entanto, um processo moroso, salvo no caso de ruína 
eminente que é declarada de imediato. Por outro lado, segundo Martín96, a OPI97 permite que os 
edifícios se adaptem a novos usos e possam ter maior segurança dentro de prazos flexíveis, suprindo a 
lacuna existente na ITE que não aborda esta matéria. 

Também Gil98 clarifica a importância da ITE como instrumento de avaliação em forma de ficha, e da 
exigência do seu preenchimento presencial no edifício. Aponta a necessidade de verificar: coberturas, 
fachadas (risco de cair partes da fachada) e outros elementos estruturais do edifício e o estado das 
canalizações de abastecimento de água e saneamento. Refere que estes quatro pontos têm alcançar os 
requisitos mínimos, os inquilinos têm de fazer obras. Explica que servem também para informar sobre 
o estado de conservação dos edifícios e possibilitar o planeamento de melhorias, para além de garantir 

                                                      
94 Arquiteto Luis Vega Catalán, Conselheiro técnico de arquitetura e sustentabilidade, Subdireção Geral de Arquitetura e 

Edificação do Ministério do Fomento e da Habitação, Madrid, entrevistado a 20 de Maio de 2013. 
95 Engenheiro Luciano Andrés Alegre, Especialista na ITE no Serviço de Licenças da Câmara Municipal de Madrid, 23 de 

Maio de 2013. 
96 Engenheiro Industrial José Carlos Pérez Martín, Técnico no Serviço de Licenças da Câmara Municipal de Madrid, 

entrevistado a 23 de Maio de 2013. 
97 Ordenanza de Prevención de Incêndios del Ayuntamiento de Madrid, Aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de Junio de 

1993.   
98 Arquiteta Marta Sorribes Gil, Colaboradora, responsável pelas questões de carácter geral do CTE, ICCET, Madrid, 

entrevistada a 20 de Maio de 2013. 
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um registo nas instituições sobre o estado real de conservação dos edifício e sobre as condições de 
acessibilidade e de eficiência energética. 

De encontro a esta problemática sobre o modo de catalogação em Espanha, os estudiosos Asensio e 
Martín (2012) referem que os catálogos de proteção do património estão configurados e limitados 
pelas diferentes normativas existentes em cada região autónoma em Espanha. Sublinham a 
importância de haver homogeneidade no tratamento e na forma como se cataloga os edifícios para 
deixar de existir subjetividade, na atribuição dos níveis de proteção aos edifícios, quando catalogados. 
Assim, estes autores reforçam a necessidade de haver critérios de inspeção e inventariação uniformes 
em todo o território espanhol, bem como na atribuição dos níveis de proteção aos bens catalogados. 

Deste estudo comparativo constata-se que os processos de inventariação e catalogação insertos nas 
normativas analisadas em Itália e Espanha mostram diferentes abordagens no processo de recolha da 
informação sobre ao património edificado corrente. Em Itália, existe uma forte coordenação entre o 
Ministério da Cultura e as entidades regionais, assegurando a atividade de catalogação do património 
cultural. Existe também uma forte cooperação eficaz entre as regiões para criar e partilhar bases de 
dados que se refletem nos P.R.G. ao nível de cada município e que são acessíveis a todos os cidadãos. 
Em Espanha, estes processos de inventariação e catalogação são elaborados por comissões de 
avaliação do património em cada região (comunidade autónoma) que lidera a catalogação do seu 
património histórico e corrente com critérios próprios que podem divergir de região para região. Para 
além disso, denota-se que existe uma inspeção técnica de edifícios (ITE) periódica imposta em 
algumas regiões de Espanha. Estes aspetos refletem uma falta de uniformidade na inspeção do estado 
de conservação dos edifícios, bem como nos critérios de atribuição de níveis de proteção aos edifícios 
não monumentais inventariados e catalogados que são diferentes de região para região.  

 

3.3.3. NÍVEIS E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO  

Neste ponto procura-se entender a ligação entre as várias entidades que produzem a inventariação e 
catalogação do património edificado, e a forma como esta informação é processada de modo a permitir 
a criação de medidas e níveis de intervenção que contribuam para a conservação deste património.  

Em Itália, as medidas e níveis de intervenção no património edificado derivam das várias leis 
nacionais como: Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio 
(Italia 2004); Legge 28 febbraio 1985, n.º 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-
edilizia. Sanzioni, amministrative e penali (Italia 1985b);e Legge 5 agosto 1978, n. 457, Norme per 
l'edilizia residenziale (Italia 1978), que são transpostas para cada região (P.I.T.) e aplicadas ao nível 
municipal através do P.R.G. 

No Codice dei beni culturali e del paesaggio (Italia 2004) são expressas medidas e níveis de 
conservação mediante um coerente, coordenado e programado estudo de prevenção, manutenção e 
restauro do património cultural. Define-se por prevenção como um conjunto de atividades adequadas 
que limitam a situação de riscos relacionados com o bem cultural e o seu contexto; por manutenção, 
um conjunto de atividades e intervenções destinadas ao controlo das condições dos bens culturais e à 
manutenção da integridade, eficiência e identidade dos bens e das suas partes; por restauro, a 
intervenção direta sobre os bens, através de uma complexa operação com o objetivo de atingir a 
integridade dos materiais e a recuperação dos mesmos bens, de modo a protege-los e a transmitir os 
seus valores culturais (em caso de zonas sísmicas, e com base na normativa vigente, o restauro 
compreende a intervenção de melhoramento estrutural). Neste código promove-se também a 
concordância entre o Ministério e as regiões, em colaboração com as universidades e institutos de 
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investigação competentes para a defesa e criação de linhas de orientação, normas técnicas, critérios e 
modelos de intervenção com eficácia na conservação dos bens culturais (art.29º, n.ºs 1, 2, 3, 4 e 5). 
Reforça-se também que o Estado, as regiões e outras entidades públicas e territoriais, para além de 
outras entidades e institutos públicos, têm a obrigação de garantir a segurança e a conservação dos 
bens culturais que lhes pertencem, assim como os proprietários privados que possuem e detêm bens 
culturais devem garantir a sua conservação (art.30º, n.ºs1 e 3). Refere-se ainda que os proprietários 
detentores de bens devem realizar intervenções nos seus bens (art.21º), promovendo a salvaguarda dos 
bens classificados e proibindo atos de destruição, deterioração ou dano que sejam incompatíveis com o 
seu carácter histórico e artístico (art.31º). 

Como já referido, a lei nacional, Legge 28 febbraio 1985, n.º 47, Norme in materia di controllo 
dell'attività urbanistico-edilizia. Sanzioni, amministrative e penali (Italia 1985b), tem por objetivo 
controlar as intervenções no património edificado através da simplificação das regras nacionais ao 
nível regional e municipal (art.1º). Deste modo, as câmaras municipais, com a aprovação das regiões 
(províncias), também têm autonomia para criar instrumentos com a participação dos agentes públicos 
e privados, e.g. planos de recuperação (art.24.2º); criar medidas que regulam a atividade no património 
edificado (art.29º); estabelecer critérios para as zonas degradadas, devendo ter em consideração a 
especificidade e debilidade das zonas sísmicas (art.29º 2b). Nesta lei nacional exige-se que os planos 
devam ser acompanhados de normas técnicas urbanísticas elaborados em concordância com as regiões 
e municípios (art.24 e art.29) e estipula a manutenção das características volumétricas dos edifícios 
(art.42 e art.43.º). A título de exemplo, refere-se duas normativas: a Legge Regionale 3 gennaio 2005, 
n.1, (Italia 2005b) e a lei municipal Regolamento Urbanistico (Italia 2011c) onde é notória esta 
articulação.  

Por sua vez, na Legge 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia residenziale (Italia 1978) define-se 
regras gerais para a conservação e reabilitação urbana e do património edificado (planos de 
recuperação), inclusive do património residencial (art.27º e 28º). Os níveis apresentados por esta lei 
são usados nas normas de atuação que fornecem as regras para a conservação e recuperação dos 
imóveis, dos complexos edificados, dos aglomerados e áreas urbanas (art.28º), bem como as 
intervenções de restruturação urbanística, onde se pode identificar a unidade de intervenção (art.27º). 
Estes planos são aprovados por deliberação do conselho da câmara municipal e inseridos nos 
regulamentos urbanísticos municipais e transportados para os P.R.G. que identificam diferentes níveis 
de intervenção consoante a categoria de bens dos edifícios inventariados; os edifícios com maior valor 
patrimonial continuam a estar sujeitos a uma maior proteção que os restantes. Conjuga a classificação 
hierárquica, segundo o valor patrimonial dos edifícios, com as intervenções a realizar (art.31º). 

Assim, os diferentes níveis de intervenção estão definidos na Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Italia 
1978) e são designados em cinco níveis: intervenções de manutenção ordinária (incluem obras de 
reparação, renovação e substituição dos acabamentos dos edifícios existentes, e obras necessárias a 
integrar ou manter as instalações existentes); intervenções de manutenção extraordinária (destinam-se 
a obras de modificação necessárias para renovar e substituir parte da estrutura dos edifícios, bem como 
para realizar e integrar os serviços higiénico-sanitários e infraestruturas, desde que não alterem o 
volume nem a superfície de cada unidade individual do edifício e não comportem modificações do uso 
inicial); intervenções de restauro e de reabilitação conservativa (são obras destinadas a conservar a 
configuração do edifício e assegurar a funcionalidade mediante um conjunto sistemático de obras que, 
em respeito aos elementos tipológicos, formais e estruturais, permitindo o uso, tendo em conta estas 
compatibilidades; tais intervenções compreendem também a consolidação, o restauro e a renovação 
dos elementos construtivos dos edifícios, a inserção dos elementos acessórios e dos sistemas 
resultantes das exigências de uso e a eliminação de elementos estranhos ao organismo edificado); 
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intervenções de reestruturação da edificação (são dirigidas a transformar o edificado, mediante um 
conjunto sistemático de obras que pode intervir no todo ou nas partes; estas intervenções 
compreendem a restauração, ou a substituição de alguns elementos construtivos do edifício e a 
eliminação, a modificação e a inserção de novos elementos e infraestruturas); e intervenções de 
reestruturação urbanística (aquelas que podem alterar o tecido urbanístico-edificado, mediante um 
conjunto sistemático de intervenções no edificado, bem como com a modificação do desenho dos 
lotes, dos aglomerados e das redes viárias). Estas intervenções estão inseridas no art.31º desta lei.  

A Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Italia 1978) traz um forte contributo, para a tradição italiana na 
conservação do seu património edificado cultural, ao definir os níveis de intervenção para o 
património edificado, seja ele monumental, ou residencial, inseridos nos regulamentos urbanísticos ao 
nível municipal, e transportados para os P.R.G. Estes níveis estão ajustados às classes de edifícios 
definidos nos processos de inventariação e catalogação efetuados ao nível municipal. Contudo, em 
casos especiais, quando não é possível estar completamente de acordo com as medidas definidas ao 
nível municipal, a Soprintendenza e as administrações competentes ao nível regional e municipal 
podem permitir exceções, tendo em conta a lei nacional de proteção do património Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (Italia 2004) nos art.33º e art.36º e os dispositivos da Legge 28 febbraio 
1985, n.º 47 (Italia 1985b). Assim, Fianchini e Fontana (2010) realçam a importância da preservação 
dos edifícios antigos e das suas condições físicas, recomendando uma atitude benevolente por parte 
dos profissionais quando vão aplicar critérios de intervenção em edifícios que advêm destas medidas 
estipuladas pela normativa Italiana. Realça-se que a intervenção em património é considerada numa 
perspetiva integrada, que inclui a intervenção no edificado, nos quarteirões e ambiente urbano 
envolvente, como elementos integradores (Giambruno 2002, 2007). 

No seguimento destas ideias, menciona-se o parecer de Folli99 que argumenta a defesa da pré-
existência e dos pequenos aglomerados através de uma visão mais ampla, numa relação entre 
território, paisagem e cultura do local. Dá como exemplo os pequenos aglomerados destruídos pelo 
terramoto na província de Aquila, região de Abruzzo, em Itália. Sublinha que o papel da conservação é 
a de valorização e explicação, na procura de manter o grande valor do núcleo histórico das cidades a 
intervir. Defende a necessidade de sistematizar a intervenção no património edificado com planos de 
recuperação que sejam ajustados a estes aglomerados habitacionais, tendo em vista a integração entre a 
preservação do valor cultural do passado, da pré-existência e as novas formas de habitar 
contemporâneo, bem como os aspetos socioeconómicos dos habitantes. Argumenta ainda que as 
intervenções no património edificado carecem de uma grande interdisciplinaridade que conjugue 
diversos saberes e técnicos.  

Neste ponto Bonzagni100 alerta que Itália é um país sísmico e que os planos de reconstrução de cidades 
sujeitas a terramotos são um instrumento que define como reconstruir os edifícios. Este trabalho 
resulta do levantamento exaustivo de várias cidades, centros históricos e povoações com valor 
histórico e confronta-nos com a problemática da necessidade de valorização destes lugares, mantendo 
as suas características originais. 

Por outro lado, a Legge 28 febbraio 1985, n.º 47 (Italia 1985b) estabelece procedimentos de controlo 
sobre as obras através das normas técnicas para avaliação dos edifícios residenciais (art.42º e art.43º). 
Como exemplo, aponta-se as normas de atuação elaboradas pela Câmara Municipal de Pádua (Italia 

                                                      
99 Arquiteta Maria Grazia Folli, Docente do Departamento de Arquitetura e Estudos Urbanos do Politécnico de Milão, Polo 
de Bovisa, entrevistada a 11 de Julho de 2012. 
100 Arquiteto Daniele Bonzagni, Docente Auxiliar do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental do Politécnico de 

Milão, Polo de Bovisa, Milão, entrevistado a 11 de Julho de 2012. 
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2012), as quais são explicadas por Favero. Este técnico remete-nos para doi documentos de apoio ao 
P.R.G., um que contém todas as normas técnicas e define os níveis de intervenção, já referidos, e 
outro, de apoio aos privados, que define procedimentos em relação à Câmara Municipal, estando estes 
processos descritos no regulamento do edificado do município. Esclarece que as classes de A a G 
insertas nas normas técnicas do P.R.G. são o resultado da inventariação e catalogação do património 
edificado e justificam a criação dos níveis de intervenção, que vão desde o restauro à demolição. 
Expõe ainda que todos os edifícios identificados com valor são conservados; no entanto revela que 
aqueles que não possuem um carácter histórico, arquitetónico e/ou urbanístico podem ser 
transformados.  

Ainda dentro deste debate, Menon101 indica que as normas técnicas existentes em Itália estão expressas 
através de níveis de intervenção e são ajustadas ao valor patrimonial dos edifícios, sublinhando que as 
intervenções no património edificado devem ter em conta as classes de edifícios dentro do P.R.G. e o 
contexto de aplicação. Argumenta que as medidas de intervenção ditam o que se deve fazer, 
distinguindo diferentes níveis de intervenção, que vão da manutenção extraordinária à reestruturação 
urbanística. Realça a importância da preservação dos materiais e da traça original dos edifícios, caso 
tenham valor histórico. Também Genghini explica que os planos descriminam quais os edifícios onde 
se deve fazer uma manutenção, ou uma reabilitação conservativa. É da opinião que um edifício que 
esteja no centro histórico e que não tenha valor patrimonial, não deverá ser obrigado a ser conservado, 
porque não tem valor, sendo nestes casos a operação de intervenção mais livre. Conclui, referindo que 
é importante fazer estas distinções.  

Evidencia-se também os procedimentos de controlo sobre as atividades ilícitas nos edifícios em Itália. 
O Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.º 42 (Italia 2004) destaca a importância da Soprintendenza 
no controlo das ações de intervenção nos edifícios com a aplicação de medidas cautelares e 
preventivas, podendo esta instituição suspender as obras caso não estejam em conformidade com a 
autorização, assim como assumir medidas cautelares sobre as intervenções que não estão sujeitas a 
verificações (art.28º n.ºs1 e 2). Esta lei impede ainda os proprietários de destruir e fazer alterações que 
possam prejudicar os bens imóveis classificados de que são detentores (art.146º, n.º1).  

A Legge 28 febbraio 1985, n.º 47, Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, 
Sanzioni, amministrative e penali define critérios gerais que permitem um maior controlo sobre as 
atividades urbanística e edificatória (art.4º). Em relação à atividade edificatória, possui disposições 
que podem sancionar ou interromper obras sem permissão e autorização (art.7º e art.10º); define regras 
para as intervenções de reestruturação edificatória (art.9º); permite a anulação da concessão de obras, 
podendo em caso de infração ser ordenada a reconstrução, ou demolição das obras efetuadas sem 
aprovação da lei (art.11º); atribui restrições nas obras abusivas nos edifícios (art.31º); determina 
alterações em obras protegidas (art.32º); salvaguarda os imóveis tutelados ou inseridos em zonas 
homogéneas (art.33º e art.36º); define controlo sobre as construções em zonas sujeitas a riscos 
sísmicos (art.29.2º alínea b), com a adaptação das normas técnicas (art.24º). No artigo 31º refere que 
as intervenções de manutenção extraordinária, de restauro e de reabilitação conservativa não 
necessitam de requerimento para elaboração de obras. Assiste-se também à junção do controlo e 
procedimentos sobre as operações urbanísticas através do Decreto del Presidente della Repubblica 6 
giugno 2001, n. 380, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia 
(Italia 2001).  

                                                      
101 Engenheiro Sergio Menon, Técnico da Câmara Municipal de Verona, entrevistado a 24 de Julho de 2012. 
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Em relação aos procedimentos de controlo, apresenta-se o parecer de D’Orsy102 que indica que houve 
supervisão das obras de intervenção dos edifícios do centro histórico de Siena, realçando que foram 
aplicadas obras de restauro e reabilitação conservativa, no sentido de manter a traça original dos 
edifícios. Refere também que Siena sofreu diversos processos de urbanização, que incluíram 
intervenções em quarteirões relacionadas com a segurança estrutural e sísmica, visto que Siena situa-
se numa zona sísmica de grau 2, bem como com a segurança contra incêndios, através do uso das 
respetivas normas técnicas. Acrescenta que as intervenções nos edifícios têm como objetivo manter a 
sua estrutura e a sua tipologia, sendo responsabilidade dos engenheiros e arquitetos a realização de 
inspeções, e do proprietário e/ou técnico apresentar o projeto que está sujeito a parecer da Câmara 
Municipal de Siena. 

Mauriello103 realça a importância da reversibilidade e a compatibilidade dos materiais quando se 
intervém nos edifícios. Sustenta que as alterações efetuadas ao longo do tempo nos edifícios podem-
lhes acrescentar valor patrimonial, argumentando que a adição não retira o valor histórico ao edifício, 
mas acrescenta o valor de novidade. Sublinha a importância de avaliar a cidade e as suas várias 
escalas, tendo em conta a mesma lógica de intervenção, seja no quarteirão, ou no edifício, defendendo 
que a conservação tem de ser integrada. 

Em Espanha, a Ley 16/1985, de 25 de junio, Ley del Património Histórico Español (España 1985) 
também estabelece níveis distintos de proteção, que correspondem a diferentes categorias legais 
definidas por esta lei. As câmaras municipais e os organismos competentes em cooperação são 
responsáveis por adotar medidas que previnam a deterioração, a perda, ou a destruição do património 
edificado, devendo ser notificada a administração competente de qualquer ameaça, dano ou 
perturbação da função social que tais bens possam sofrer (art.7º). Nesta lei também não se permite que 
se façam obras no interior, ou exterior, ou dependências dos monumentos declarados como bens de 
interesse cultural sem autorização expressa dos organismos competentes, não permitindo a colocação 
de publicidade comercial, qualquer tipo de cabos, antenas e tubos nas fachadas e coberturas, nem 
qualquer tipo de construção que altere o caracter dos imóveis (art.19.1º). 

Para as zonas declaradas de conjunto histórico, sítio histórico, ou zona arqueológica como bens de 
interesse cultural, esta mesma lei do Património Histórico obriga a que os municípios realizem um 
plano especial de proteção, segundo a legislação urbanística vigente, de modo a cumprir as exigências 
estabelecidas por esta lei nacional. Este plano deve contemplar as áreas de reabilitação a recuperar, 
identificando os usos públicos, as áreas residenciais e as atividades económicas, assim como poderá 
conter critérios relativos à conservação de fachadas, coberturas e instalações sobre as mesmas 
(art.20.1º). Note-se que os instrumentos de planeamento catalogados para os conjuntos históricos, 
tendo em conta a legislação urbanística, definem tipos de intervenções possíveis, segundo os 
elementos unitários que conformam o conjunto, tanto dos imóveis edificados e dos seus interiores, ou 
de outras estruturas significativas, como também das componentes naturais que o acompanham e dos 
espaços livres exteriores. Assim, aos edifícios singulares será dada uma proteção integral e para o resto 
dos edifícios serão fixados outros níveis considerados adequados de proteção. Para além disso, os 
instrumentos de planeamento permitem que os planos de proteção especial para os conjuntos 
históricos possam ser submetidos a remodelações urbanas que impliquem uma melhoria da envolvente 
urbana, ou evitem que os usos degradem o próprio conjunto, e que mantenham a estrutura urbana e 
arquitetónica e as características gerais do seu ambiente. Excecionalmente, estes planos também 

                                                      
102 Arquiteta Paola D’Orsi, Técnica da Câmara Municipal de Siena, entrevistada a 18 de Julho de 2012. 
103 Arquiteta Liliana Mauriello, Técnica da Soprintendente per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Siena e Grosseto, 

Siena, entrevistada a 16 de Julho de 2012.  
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consideram substituições parciais de imoveis, tendo em conta a manutenção dos alinhamentos urbanos 
existentes (art.21º, n.ºs 1, 2 e 3). 

Dentro da comunidade autónoma de Madrid, existe a já referida Ley 10/1998, de 9 de julio, do 
Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid (España 1998) que define que a criação de planos 
diretores deve conter a descrição técnica do estado de conservação dos edifícios, e que resultem de 
estudos, diagnósticos e análise prévias e fatores de risco (art.27.3º). Menciona que os conjuntos 
históricos devem ter instrumentos urbanísticos de proteção, como os planos especiais de proteção, 
conservação e reabilitação, planos gerais de ordenação urbana (art.29º), aspetos já referidos na lei 
nacional. Indica também que os planos especiais devem conter: normas de manutenção geral das 
estruturas urbanas históricas; normas sobre manutenção geral da tipologia edificatória tradicional no 
conjunto histórico e sua envolvente; distintos níveis de proteção; soluções de proteção eficaz para as 
edificações catalogadas (art.30º). Por outro lado, define critérios de intervenção como a conservação, 
recuperação, restauro e melhoria na preservação dos elementos de interesse patrimonial que conferem 
valor aos edifícios, e defende a conservação das características tipológicas de organização espacial, 
volumetrias e morfologias (art.32º, n.º1). 

Constata-se ainda que nas comunidades autónomas, e respetivos municípios, são promulgadas normas 
de conservação, reabilitação e declaração do estado de ruína dos edifícios. No caso da Câmara 
Municipal de Madrid, existe a lei: Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de 
las Edificaciones (España 2011c). Este documento define o dever de conservar (art.6º) e reabilitar 
(art.12º), assim como estabelece critérios para definir o que é uma situação de ruína legal de um 
edifício (art.63º). Para além disso, no dever de reabilitar (art.12º) que inclui edifícios na categoria dos 
níveis 1 e 2 definidas pelo Decreto de 31 de marzo de 2011, Protocolo de Condiciones de Protección 
del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural (España 2011c); protege também edifícios que estão em 
situação legal de ruína104, ou compreendidos em áreas de reabilitação urbana. Para melhor esclarecer 
estas normas, refere-se o depoimento de Bringas que menciona que todos os edifícios com a proteção 
através de níveis na jurisdição da Câmara de Madrid estão sujeitos a medidas de intervenção segundo 
o seu grau de proteção.   

A Ley 16/1985, de 25 de junio, Ley del Património Histórico Español, reflete-se nas normas das 
comunidades autónomas e municipais quanto à definição de medidas e níveis de intervenção. Asensio 
e Martín (2012) reforçam que todas estas leis a nível local devem ter critérios claros sobre as medidas 
que compõem os níveis de proteção e ter documentação que identifique os edifícios a serem 
intervencionados e quais as obras que devem ser autorizadas para cada um dos casos, procedimentos 
que consideram dever servir de base para uma convergência e uniformização na elaboração dos níveis 
de proteção em todo o território Espanhol, com o intuito de melhorar a qualidade da proteção do 
património arquitetónico, respeitando sempre as suas particularidades em cada comunidade autónoma, 
e em concordância com a normativa nacional vigente.  

A normativa Espanhola também aponta procedimentos de controlo nas ações de intervenção do 
património edificado. A Ley 16/1985, de 25 de junio, Ley del Património Histórico Español (España 
1985) confere às administrações competentes nas comunidades autónomas competência para licenciar 
obras (art.6º); ordenar a suspensão de obras de demolição total ou parcial, ou a mudança de uso dos 
imóveis integrados no património histórico espanhol não declarados de interesse patrimonial (art.20º e 
                                                      
104 Segundo as Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (España 2011c), lê-se na 

alínea c) os bens de interesse cultural só se consideram em estado ruinoso quando nestes tenham desaparecido todos os 

valores que os levaram a considerar como bem cultural, não podendo realizar-se nenhuma reabilitação.  
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art.25º); não permitir que seja concedida a licença de obras sem a autorização da respetiva 
administração competente, podendo em caso de infração ser ordenada a reconstrução ou demolição 
das obras em causa (art.23º n.ºs1 e 2); e não conceder a demolição de um imóvel sem prévia certeza da 
declaração de ruína através da autorização da administração competente, que deverá ter diagnóstico 
favorável de pelo menos duas comissões consultivas, definidas no art.3º desta lei (art.24.2º).  

Dentro das comunidades autónomas, no caso de Madrid a Ley 10/1998, de 9 de julio (España 1998), os 
proprietários são obrigados a conservar e manter o património edificado incluído no património 
histórico da comunidade, assegurando a sua integridade e evitando a sua perda e destruição (art.18.1º). 
Quando um edifício se encontra em estado ruinoso, a câmara municipal correspondente tem o dever de 
dar uma prévia informação aos Serviços Técnicos da Direção Geral do Património, que deve declarar 
ruina legal, podendo proceder à demolição parcial ou total dos bens (art.25.1º). É de reforçar ainda a 
importância da inspeção periódica como um meio de controlo das administrações competentes para 
averiguar o estado de conservação dos edifícios (art.59º), medida que, no entanto, não é adotada em 
todas as comunidades autónomas, como já foi referido anteriormente. A Ordenanza de Conservación, 
Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (España 2011c) define um padrão de bens 
imóveis sujeitos a inspeção técnica que são divulgados e notificados na Câmara Municipal (art.17º). 
Neste sentido, Alegre explica que quando é a primeira vez que um edifício é sujeito a inspeção, as 
sanções e medidas coercivas são menores, de modo a compelir as pessoas a intervir. Acrescenta que a 
Câmara Municipal pode ainda decretar incumprimento do dever de conservar e permite três atuações: 
sanções, execução subsidiária e expropriação total do imóvel (se a quantidade de obras de conservação 
superar 50% do valor da edificação). Em caso de perigo eminente, a Câmara Municipal poderá 
declarar ruína, sublinhando que este processo é muitas vezes pedido pelos proprietários para se 
descartarem dos inquilinos, quando o edifício está em muito mau estado, mas é um processo moroso, 
salvo no caso de ruína eminente que é declarada de imediato. 

A Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las Edificaciones (España 2011c), 
nas áreas sujeitas a planos especiais, estabelece que é a câmara municipal, juntamente com a 
administração competente pela proteção do património, quem avalia e autoriza as obras a efetuar 
(art.20.2º). As pessoas também têm o dever de denunciar um bem que esteja degradado (art.8º). Ao 
nível municipal, como já foi referido, são adotadas medidas de proteção do património dessa 
comunidade (art.7º). No seu parecer sobre esta matéria, Bringas reforça esta ideia, confirmando que é 
a câmara municipal que acaba por ter a sua própria comissão que exige e regula. Indica que a região de 
Madrid tem comissões locais do património que aprovam cada plano especial. 

Apreende-se também que as características próprias dos edifícios condicionam as possíveis 
intervenções, obrigando a um estudo das várias exigências funcionais para que seja possível planear 
vários níveis de intervenção e definir graus de exigências, tanto ao nível nacional, como ao nível das 
regiões, aspetos que estão explanados no código de construção ao nível nacional (Tenorio Rios, 
Sorribes Gil e Queipo de Llano 2012). 

Salienta-se a importância do Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 
Técnico de la Edificación - CTE (España 2006), ou seja um Código Técnico da Edificação que junta 
todas as exigências técnicas da construção num só documento. A primeira parte deste documento está 
dividida em várias secções, sendo cada uma dirigida às distintas áreas a regular. No âmbito da 
segurança encontramos as disposições referidas à segurança estrutural, à segurança contra incêndios e 
à segurança ao uso normal dos edifícios (art.3º). A segunda parte é composta pelos Documentos 
Básicos (DB) que são textos de caráter técnico que se encarregam de transferir para a prática as 
exigências detalhadas da primeira parte do CTE. Cada um dos documentos incluí os limites e a 
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quantificação das exigências básicas, e uma relação de procedimentos que permitam cumprir os 
requisitos (art.3º).   

Este documento também apresenta alguns procedimentos de controlo (art.2º, n.º3), visto que o maior 
ou menor grau de adequação possível do CTE depende do tipo de obras; normalmente as reformas são 
as que exigem menor adequação às exigências do CTE, sendo as ampliações, mudanças de uso e obras 
novas as que requerem maior adequação às exigências do CTE (art.5º). Assim, este documento obriga 
a que todos os técnicos competentes que intervêm em edifícios justifiquem, através de uma memória 
descritiva, quais os níveis das prestações exigidas pelo CTE que cumpriram. Os casos das intervenções 
que não sejam urbanística, técnica ou economicamente viáveis, ou não sejam compatíveis com a 
natureza das intervenções ou o grau de proteção do edifício, também necessitam de uma memória 
descritiva que justifique o nível de atuação e as condicionantes de uso e manutenção do edifício, 
considerando o grau final de adequação efetiva alcançada, e que devem ser tidos em conta pelos 
proprietários e usuários (art.2º n.º3). 

Este documento implementa três critérios gerais que devem ser aplicados a todas as obras de reforma 
ou reabilitação, ampliação e mudança de uso e que são: não piorar as condições atuais existentes no 
edifício, salvo quando as condições preexistentes sejam mais exigentes que as definidas pelo CTE, 
podendo-se reduzir até aos níveis de exigência estabelecidos nos Documentos Básicos do CTE; atuar 
de forma proporcional (critério de proporcionalidade) de forma a alcançar níveis de prestação que 
podem não atingir os níveis exigidos pelo CTE, mas que sejam técnica, económica e funcionalmente 
exequíveis, considerando as características específicas do edifício (uso, valor patrimonial) e o nível de 
intervenção que se pretende para o edifício (reforma, reabilitação, mudança de uso, ampliação); atuar 
de modo flexível (critério de flexibilidade, associado ao critério de proporcionalidade) de forma a 
poder alcançar-se um nível razoável do CTE, e que pode não ser o nível exigido por este código, mas 
que não desvirtue as características do edifício. A aplicação deste último critério considera como 
condicionantes aspetos do tipo arquitetónico e valor patrimonial, e que se podem enquadrar em 
qualquer nível de intervenção. Estes critérios surgem como forma de agilizar e ajustar os requisitos 
básicos impostos nos documentos que correspondem a todas as exigências que constituem o CTE, 
quando dirigidos para a intervenção em edifícios existentes, sobretudo naqueles com valor patrimonial 
(art.2, n.º3).  

Relativamente à aplicação de critérios de intervenção do CTE, Catalán realça a necessidade de criar 
uma estratificação da aplicação da normativa, considerando que em Espanha não havia uma linha 
regulamentar suficientemente estruturada e clara. Refere que as normas técnicas relativas à segurança, 
habitabilidade e salubridade são ainda difíceis de estratificar, sublinhando a necessidade de introduzir 
o critério de flexibilidade com um carácter geral, de modo a que a aplicação dos critérios básicos 
estipulados pelo CTE possam ser aplicados ao património existente até ao nível possível. Contudo, 
sublinha que os técnicos municipais não estão preparados para aprovar a flexibilidade, embora estejam 
a par das regras do CTE. Explica que esta tarefa não deve ser dada a um técnico municipal, mas deve 
ser da responsabilidade do arquiteto ou engenheiro que deve justificar até que nível aplicou os 
requisitos básicos do CTE, através de uma memória descritiva. Refere a responsabilidade que deve ser 
assumida pelo arquiteto, que não se deve restringir ao cumprimento das disposições da lei, mas que 
deve procurar avaliar o potencial de melhoria no edifício, e transpor para o usuário uma tomada de 
decisão razoável, tendo em conta a viabilidade técnica, económica, etc. Salienta a necessidade de 
existir organismos de controlo obrigatório dos projetos, tendo em contas estes novos critérios de 
aplicação.  

Nesta linha de pensamento, Gil explica que foram efetuadas várias alterações ao CTE, tendo em vista 
impulsionar a reabilitação de edifícios existentes, já que ao nível da construção nova tem existido uma 
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contínua atualização da normativa. É da opinião que intervir em edifícios existentes corresponde a 
procurar melhorar o seu desempenho, nomeadamente na acessibilidade. Refere que os critérios de 
intervenção do CTE que permitem justificar níveis de exigência inferiores aos estabelecidos são uma 
mais-valia, visto que quando se intervém em edificado existente, nem sempre é possível atingir esses 
níveis. Acrescenta que estão a elaborar um guia de como aplicar os critérios de proporcionalidade e 
flexibilidade em cada documento, tendo em conta cada nível de intervenção: reforma, mudança de uso 
e ampliação; é considerada numa matriz de critérios gerais a partir da qual se particulariza o tipo de 
intervenção, sendo da opinião que os critérios de flexibilidade e proporcionalidade devem ter limites 
definidos, de modo a que a sua aplicação se possa ajustar o mais possível à intervenção. 

Comparando os cenários de Itália e Espanha, é de realçar que em Itália as medidas e níveis de 
intervenção do património edificado são definidos ao nível nacional com critérios muito claros na 
normativa nacional, sendo depois ajustadas às características do património edificado das regiões e 
municípios. O processo de catalogação subdivide os edifícios em várias classes, permitindo ajustar a 
cada classe medidas e níveis de intervenção, que são definidas e adaptadas nas normas que fazem parte 
dos planos de cada município. Por outro lado, em Espanha as normas regionais estão focadas no dever 
de conservar e reabilitar, e em clarificar as suas definições. A integração dos diferentes níveis de 
classificação dos edifícios e as normativas locais permite criar níveis de intervenção, tendo por base a 
catalogação elaborada em cada região com critérios distintos. Este procedimento não permite critérios 
homogéneos para todo o território espanhol ao nível da definição dos níveis de proteção dos edifícios e 
medidas a aplicar. No entanto, no contexto da regulamentação técnica, assiste-se à criação de critérios 
uniformes que proporcionam a aplicação da normativa técnica de forma mais flexível, quando dirigida 
aos edifícios existentes, tendo por base esquemas de aplicação que permitem que a sua aplicação seja 
homogénea em todas as regiões e municípios do território espanhol.  

Relativamente aos procedimentos de controlo das ações sobre o património edificado, nos dois países 
em análise (Itália e Espanha) existe a preocupação em não permitir obras abusivas, sobretudo em 
edifícios com valor patrimonial e/ou integrados em áreas protegidas. Em Itália assiste-se a fortes 
restrições sobre as obras abusivas e na coercividade da não aplicação da normativa, sobretudo em 
imóveis tutelados em zonas homogéneas classificadas com a letra A. Por outro lado, em Espanha 
exige-se a licença de obras de conservação e reabilitação que deve ser facultada pela administração 
competente pela proteção do património e pelos técnicos da câmara municipal, bem como a declaração 
de ruína legal apoiada pelas normas de cada município; os edifícios com mais de trinta anos, por 
exemplo, estão sujeitos a inspeção técnica nalgumas regiões de Espanha. Constata-se ainda no 
contexto espanhol, e segundo os pareces dos técnicos entrevistados, que atualmente se está a exigir um 
maior rigor técnico na aplicação da lei e dos seus critérios, tanto por parte dos técnicos que executam 
os projetos, como por parte dos técnicos que os avaliam.  

 

3.4. REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA PARA EDIFÍCIOS EXISTENTES EM ITÁLIA E ESPANHA 

3.4.1. EXIGÊNCIAS DE HABITABILIDADE 

O estudo realizado mostra que existem pontos em comum nas condições de habitabilidade, higiene e 
conforto previstas na normativa de Itália e Espanha, nomeadamente com a preocupação pelas 
condições de salubridade na habitação relativamente à ventilação, iluminação, dimensões das áreas da 
habitação, alturas dos pés-direitos, bem como a atenção dada às instalações e equipamentos 
necessários ao bom funcionamento das habitações e adequada preservação dos materiais, entre outras 
questões ao nível técnico. No entanto, estas componentes são tidas em conta a diversas escalas dentro 
dos dois países em análise. 



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

80 

No contexto italiano, ao nível nacional existe o Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975: 
Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai 
requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione (Italia 1975). Posteriormente sucede o 
Decreto Ministeriale 9 giugno, Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei riquisiti 
igienicosanitari principali dei locali di abitazione (Italia 1999b) que clarifica requisitos mínimos 
impostos para possíveis pedidos de derrogação para zonas de exceção, nas recuperações edificatórias, 
ou melhoramento das características tipológicas, tendo em conta as condições mínimas de higiene 
(art.1º). Realça-se que cada município possui o seu regulamento de higiene inserido no regulamento 
do edificado (e.g. Regolamento d'igiene di Verona (Italia 2010b)). Os regulamentos de higiene, para 
além de definirem as condições de habitabilidade, higiene e conforto relacionadas com a construção 
nova, também definem condições para as edificações existentes. Neste sentido, Menon refere que nas 
construções preexistentes podem-se criar exceções na aprovação dos projetos, desde que os edifícios 
tenham condições mínimas aceitáveis pelos regulamentos. Estas situações são permitidas por lei, 
sublinhando a necessidade de justificar as intervenções nos edifícios através de memórias descritivas 
que realcem o valor patrimonial dos edifícios que têm de ser mantidos. Refere, por exemplo, que se 
um edifício é classificado e não é possível alterar os pés direitos dos pisos, estes devem permanecer 
com a altura que têm, não estando obrigados ao Regulamento de Higiene local. Acrescenta que os 
edifícios privados têm o parecer da Soprintendenza que verifica se a edificação está sob tutela e 
transmite um parecer daquilo que se pode e deve fazer. Entidade que conjuntamente com a Comissione 
Edilizia Integrata105 da região e órgão competente ao nível local dão um parecer definitivo e supremo.  

No caso do centro histórico de Pádua, Favero explica que o regulamento da edificação do município 
impõe, para habitações existentes, condições de habitabilidade relacionadas com dimensões, 
arejamento e iluminação dos compartimentos da habitação. Clarifica que esta lei apenas verifica a 
relação entre a dimensão/área dos compartimentos e a dimensão das janelas que devem iluminar, 
arejar e respeitar o mínimo exigido por lei, assim como determina a altura mínima dos pés-direitos dos 
compartimentos dos edifícios. 

Em Espanha, as condições de habitabilidade são elaborados e promulgados ao nível das comunidades 
autónomas. Dá-se como exemplo a comunidade autónoma de Madrid que contém as condições de 
habitabilidade inseridas nas Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid 
(PGOUM 97; e a comunidade autónoma da Catalunha com o Decret 141/2012, sobre condicions 
mínimes d´habitabilitat dels habitatges i la cèdula d´habitabilitat, Catalunya (España 2012a) que no 
Anexo 2 se dirige para as construções existentes. É de referir que esta informação foi confirmada 
através de entrevistas a técnicos sobre as matérias em discussão neste capítulo. 

Apresenta-se uma síntese abrangente dos dois países relativamente à normativa e requisitos exigidos 
para a altura dos pés-direitos. Em Itália são expressas as disposições da lei nacional da saúde e é dado 
como exemplo as normas de higiene do município de Verona. Em Espanha são apresentadas 
dispositivos normativos das regiões de Madrid e Catalunha. Em Madrid são estudadas as Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid que contêm disposições relativas às 
condições de habitabilidade. No caso da Catalunha, é apresentado o Decret 141/2012, sobre 
condicions mínimes d´habitabilitat dels habitatges i la cèdula d´habitabilitat, Catalunya.  

Da análise efetuada aos documentos normativos e legislativos de Itália e Espanha, verifica-se que a 
altura mínima dos pés-direitos nos dois países é diferente. Em Itália a lei nacional permite que os pés-
direitos tenham uma altura mínima de 2,70m em compartimentos habitáveis e 2,40m em 
compartimentos não habitáveis, admitindo exceções em zonas de montanha acima dos 1000m onde 

                                                      
105 Comissione Edilizia Integrata: que é dirigida aos bens culturais e ambientais de cada região em Itália. 
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são permitidas alturas entre 2,50m e 2,55m. No entanto, os Regulamentos de Higiene Municipais em 
Itália também permitem exceções na altura mínima dos pés-direitos quando está em causa a 
manutenção do valor patrimonial dos edifícios. Em Espanha, e no caso de Madrid, as Normas 
Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid permitem pés-direitos mínimos de 
2,50m, enquanto o Decret 141/2012 da comunidade autónoma da Catalunha permite um pé-direito 
mínimo de 1,90m no caso de edifícios construídos antes de 1984 (quadro 3.1). 

 

Quadro 3.1- Altura livre dos pés-direitos dos compartimentos das habitações em Itália e Espanha 

Condições de Habitabilidade, Higiene e conforto: a altura livre dos pés-direitos 

Itália 

(Leis Nacionais e Regulamentos Municipais) 

Espanha 

(Leis e Normas das Comunidades Autónomas) 

Norma Nacional: Decreto 

ministeriale Sanità 5 luglio 

1975106 

Norma Municipal Ex. 

Município de 

Verona: 

Regolamento d'igiene di 

Verona107 

Ex. Comunidade de Madrid: 

Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana 

de Madrid (PGOUM).108 

Ex. Comunidade Catalunha: 

Decret 141/2012, sobre 

condicions mínimes d´habitabilitat 

dels habitatges i la cèdula 

d´habitabilitat, Catalunya (Anexo 

2)109 

- 2,70m em 

compartimentos 

habitáveis; 

- 2,40m em 

compartimentos não 

habitáveis 

- 2,55m em locais de 

montanha 

(art.1º e art.3º). 

- 2,50m em 

compartimentos em geral 

de edifícios existentes; 

- 2,60m de altura média 

com altura mínima de 

2,00 nos sótãos 

destinados (art.27º, ponto 

A). 

- 2,50m em pelo menos 75% 

da superfície útil; 

- 2,20m em compartimentos 

não habitáveis; 

(art.7.3.5º). 

- 2,20m para escadas em todos 

os casos 

(art.º7.3.7, n.º 2). 

- Não define o valor da altura 

mínima para edifícios construídos 

antes de 1984; refere apenas que 

não são contabilizadas como área 

útil da habitação as superfícies 

interiores com uma altura inferior 

a 1,90m (secção 4.1). 

 

Relativamente aos valores das áreas úteis mínimas das habitações e compartimentos nos contextos em 
análise, em Itália a área mínima útil de uma habitação para uma pessoa é de 28m2. Em contrapartida, 
em Espanha as áreas mínimas da habitação para uma pessoa variam entre os 25m2 e 38m2. Na 
Catalunha as áreas mínimas podem ir até aos 20m2, sendo permitido exceções, no caso de edifícios 
construídos antes de 1 de Fevereiro de 1984, que podem ter áreas entre os 15m2 e os 20m2, desde que 
tenham uma cédula de habitação vigente à entrada da lei em vigor. Estes valores permitem delinear as 
exigências expressas no regulamento de cada país e ajudam a interpretar as preocupações com as 
medidas de quartos de dormir, ou outras áreas funcionais (e.g. em Itália os quartos de dormir têm área 
mínima útil de 9m2, enquanto em Espanha a área mínima do quarto de dormir é de 5m2). Para uma 
mais fácil leitura, apresenta-se o quadro 3.2 onde se inserem as dimensões das áreas mínimas da 
habitação e compartimentos, bem como a indicação dos documentos aonde estão regulamentadas.  

 

 

 

 

                                                      
106 Norma nacional geral aplicado a todo o território italiano.  
107 Norma de higiene municipal, somente foi verificada o art.27º que está dirigido para os edifícios antigos.  
108 Norma geral que junta todas as normas dirigidas à comunidade autónoma de Madrid. 
109 Consultado o Anexo 2 deste Decreto que se dirige às condições mínimas dos edifícios existentes. 
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Quadro 3.2 - Dimensões das áreas mínimas da habitação e compartimentos em Itália e Espanha 

Condições de Habitabilidade: Dimensões das áreas mínimas na habitação e compartimentos 

Itália 

(Leis Nacionais e Regulamentos Municipais) 

Espanha 

(Leis e Normas das Comunidades Autónomas) 

Norma Nacional: Decreto 

Ministeriale Sanità 5 luglio 

1975. 

Norma Municipal Ex. 

Município de 

Verona: 

Regolamento d'igiene di 

Verona. 

Ex. Comunidade de 

Madrid: Normas 

Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación 

Urbana de Madrid 

(PGOUM). 

Ex. Comunidade Catalunha: 

Decret 141/2012, sobre 

condicions mínimes d´habitabilitat 

dels habitatges i la cèdula 

d´habitabilitat, Catalunya  

(Anexo 2) 
- 28m2 para uma habitação 

para uma pessoa, e que 

inclua serviço de cozinha e 

casa de banho; 

- 38m2 para duas pessoas 

que inclua serviço de 

cozinha e casa de banho 

(art.3º); 

- 14m2 para compartimentos 

de sala de estar e quarto de 

dormir; 

- 9m2 para quarto individual 

(art.2º). 

- 56m2 para uma 

habitação para pelo 

menos quatro pessoas, 

sendo necessário 

assegurar 10m2 por cada 

pessoa a mais; 

- Deve existir em média 

14m2 por habitante numa 

habitação 

(art.27º, ponto A). 

- 38m2 para uma habitação 

com cozinha, sala de jantar, 

quartos de dormir e casa de 

banho (não incluindo 

terraços, balcões, 

marquises, estendal, nem 

espaços com altura inferior a 

2,20m); 

- 25m2 (incluindo casa de 

banho e sala de estar/jantar 

que pode servir também de 

quarto de dormir) para uma 

pessoa. 

- 20m2 para uma habitação; 

- 15m2 a 20m2 para habitações 

construídas antes da entrada em 

vigor da lei de1 de Fevereiro de 

1984, devendo as habitações ter 

a cédula de habitação atualizada 

(secção 4.1 e 4.2). 

- 10m2 para salas de estar; 

- 14m2 para salas de jantar que 

podem integrar a cozinha; 

- 5m2 para quartos de dormir 

(secção 5.2). 

 

Relativamente à ventilação, iluminação e salubridade, a normativa dos dois países sublinha a 
importância de todos os compartimentos habitáveis disporem de ventilação e iluminação natural, 
sobretudo os compartimentos principais, tais como; quartos de dormir, salas de estar e cozinhas que 
devem ter sempre janelas de abrir para o exterior. Por outro lado, referem que deve existir ventilação 
transversal na habitação e que, caso isto não aconteça, deve haver uma ventilação mecanizada 
centralizada. As cozinhas devem ter dispositivos eficientes de aspiração e evacuação de fumos e 
cheiros por cima do fogão. As casas de banho, se possível, devem estar colocadas nos perímetros das 
construções e ter janelas de abrir para o exterior; no caso de se localizarem no interior das habitações 
devem ter uma ventilação mecânica forçada e não devem comunicar diretamente com salas de 
refeições, cozinhas, copas, ou dispensas. No caso de não haver aberturas para o exterior nas casas de 
banho, é proibida a colocação de aparelhos de combustão.  

Os efeitos da ventilação natural são valorizados nos dois contextos de análise. Assim, a superfície da 
abertura das janelas exigidas deve ser de pelo menos 1/8 da área do compartimento. Além disso, as 
condições de habitabilidade incluem, também, disposições relativamente aos materiais de revestimento 
que permitem que as habitações sejam salubres, de fácil limpeza, estanques às águas pluviais e 
inundações, evitando humidades e não apresentando traços de condensações permanentes. Deste 
modo, as casas de banho, cozinhas e locais sujeitos a infiltrações, devem ser revestidos com materiais 
impermeáveis e laváveis no pavimento. Estes regulamentos referem ainda sobre as condições de 
habitabilidade que os edifícios, em geral, devem garantir uma adequada temperatura interior e boa 
proteção acústica. Para não tornar a discussão exaustiva ordena-se no quadro 3.3 as normas estudadas 
em Itália e Espanha, no que se refere às condições mínimas de habitabilidade, salubridade e conforto. 
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Quadro 3.3 - Condições de habitabilidade, salubridade e conforto em Itália e Espanha 

Condições de Habitabilidade, salubridade e Conforto: Ventilação e Iluminação, Higiene e Conforto 

Itália 

(Leis Nacionais e Regulamentos Municipais) 

Espanha 

(Leis e Normas das Comunidades Autónomas) 

Norma Nacional: Decreto 

ministeriale Sanità 5 luglio 

1975 

Norma Municipal 

Ex. Município de 

Verona: 

Regolamento d'igiene 

di Verona 

Ex. Comunidade de Madrid: 

Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana de 

Madrid (PGOUM) 

Ex. Comunidade Catalunha: 

Decret 141/2012, sobre 

condicions mínimes 

d´habitabilitat dels habitatges i 

la cèdula d´habitabilitat, 

Catalunya (Anexo 2) 
- Quartos de dormir, salas 

de estar e cozinhas devem 

ser providos de janelas de 

abrir (art.2º); 

- A temperatura do ar 

interior entre 18º a 20º; as 

superfícies internas das 

partes opacas das paredes 

não devem apresentar 

traços de condensações 

permanentes (art.4º); 

- A iluminação direta não 

deve ser inferior a 2%, com 

vãos com um mínimo de 1/8 

da área do comprimento 

(art.5º); 

- Deve haver ventilação 

natural e transversal; 

quando não exista deve 

recorrer-se a ventilação 

mecânica centralizada e 

deverá haver aspiração dos 

fumos na cozinha por cima 

do fogão (art.6º); 

- A casa de banho deve ter 

aberturas para o exterior, 

ou estar dotada de 

infraestruturas de aspiração 

mecânica; caso não tenha 

aberturas para o exterior é 

proibida a instalação de 

aparelhos de chama livre 

(art.7º); 

- Os materiais de 

construção das habitações 

e a sua aplicação devem 

garantir uma adequada 

proteção acústica (art.8º). 

- Refere as mesmas 

medidas que o 

Decreto ministeriale 

Sanità 5 luglio 1975: 

os compartimentos 

não devem apresentar 

qualquer tipo de 

humidade 

permanente, 

condensações, ou 

higroscopicidade 

(art.27º, G);  

- As paredes e 

pavimentos devem ser 

formados por 

elementos bem 

ligados e de fácil 

limpeza (art.27º, G). 

- Todos os compartimentos 

habitáveis devem dispor de 

ventilação e iluminação natural, 

com aberturas com uma superfície 

não inferior a 12% da área útil do 

compartimento, e com uma 

superfície praticável para efeitos de 

ventilação natural direta não inferior 

a 8% da superfície útil do 

compartimento (art.7.3.8º);  

- A cozinha deve ter chaminé para 

a evacuação de gases da 

combustão, devendo ter iluminação 

e ventilação natural (art.7.3.5º);  

 - Compartimentos não habitáveis 

devem ter ventilação natural, 

conduzida, ou forçada (7.3.8);  

- Os pisos subterrâneos habitáveis 

unifamiliares têm de ter ventilação e 

iluminação natural admitidas 

através de pátios fechados com 

largura de 1/3 da altura do edifício, 

ou largura mínima de 2,50m 

(art.6.7.15º); 

- Os edifícios com altura não 

superior a 10m devem ter um 

lanternim com uma superfície de 

2/3 da área da planta da caixa de 

escadas (art.6.9.7º); 

- Os edifícios devem manter os 

espaços interiores e exteriores 

limpos, sem a presença de insetos, 

parasitas, roedores ou animais 

vagabundos que possam ser causa 

de infeções ou perigo para as 

pessoas (art.2.2.6. b). 

 

- As aberturas das salas 

devem ser feitas através da 

fachada exterior, pátio, saguão 

ou galeria e devem posicionar-

se a uma altura entre 0,80m e 

2,00m, e ter uma superfície 

mínima de 0,82m2 (secção 

5.2);  

- A superfície de iluminação e 

ventilação não deve ser menor 

do que a soma das áreas de 

iluminação e ventilação das 

superfícies que se abrem para 

o lado de fora (secção 5.3); 

- A casa de banho deve ter 

ventilação direta do exterior, 

ou através de condutas na 

qual se ativa mecanicamente a 

ventilação (secção 6); 

- O duche e a banheira devem 

estar impermeabilizados no 

chão e nas paredes com altura 

até pelo menos de 2,10m; 

- Os materiais usados na 

construção das habitações 

deve evitar que haja 

humidade; ser estanques às 

águas pluviais e evitar a 

inundação da habitação 

(secção 3). 

- Define uma abertura como 

uma porta ou janela praticável 

(secção 5.4). 

 

Relativamente às instalações e equipamentos nas casas de banho e cozinhas, as normas dos dois países 
não diferem muito. No quadro 3.4 indicam-se as normas estudadas e as exigências relativas a esta 
componente regulamentar. 
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Quadro 3.4 - Instalações e equipamentos em Itália e Espanha 

Condições mínimas de Habitabilidade e Salubridade: Instalações e Equipamentos 

Itália 

(Leis Nacionais e Regulamentos Municipais) 

Espanha 

(Leis e Normas das Comunidades Autónomas) 

Norma Nacional: 

Decreto ministeriale 

Sanità 5 luglio 1975 

Norma Municipal 

Ex. Município de 

Verona: 

Regolamento d'igiene 

di Verona 

Ex. Comunidade de Madrid: 

Normas Urbanísticas del Plan 

General de Ordenación Urbana de 

Madrid (PGOUM) 

Ex. Comunidade Catalunha: Decret 

141/2012, sobre condicions mínimes 

d´habitabilitat dels habitatges i la 

cèdula d´habitabilitat, Catalunya 

(Anexo 2) 
- Para cada 

habitação deve 

existir pelo menos 

uma casa de banho 

dotada dos seguintes 

equipamentos 

higiénicos: sanita, 

bidé, banheira ou 

duche e lavatório 

(art.7º). 

- Refere as mesmas 

medidas que o 

Decreto ministeriale 

Sanità 5 luglio 1975.  

- As redes de instalações devem 

estar em bom estado como as 

instalações sanitárias (art.2.2.6, b);  

- Conservação em bom estado de 

funcionamento dos elementos de 

redução e controlo de emissões de 

fumos e partículas 

(art.2.2.6, b); 

- Todo o edifício deve dispor de 

abastecimento de água potável, 

energia elétrica, serviços 

higiénicos, saneamento, evacuação 

de resíduos sólidos e urbanos em 

bom estado e estacionamento 

(art.6.8.3). 

- Abastecimento de água potável e 

rede interior de distribuição para as 

casas de banho e cozinhas 

(art.6.8.4); 

- Água quente nas casas de banho 

e cozinhas (art.6.8.7). 

- A habitação deve estar munida de 

instalação de água fria e quente em 

bom estado;   

- A casa de banho deve dispor de 

lavatório, duche ou banheira, sanita 

(deve estar inserida numa câmara 

higiénica independente);  

- O equipamento de cozinha deve ter 

pelo menos uma pia, um aparelho de 

cozinhar a gás, ou eletricidade; 

- O sistema de evacuação de águas 

residuais deve estar em bom estado e 

ligado a todos os equipamentos; todos 

os drenos devem dispor de um 

dispositivo de sifão; 

- A casa deve estar ligada à rede de 

abastecimento elétrica (Anexo 2, 

Secção 6). 

 

Apesar da similitude da normativa entre os dois países, esta não é publicada nem aplicada da mesma 
forma nos dois contextos, como demonstram os quadros apresentados. Considera-se que os dois países 
têm abordagens muito parecidas naquilo que são consideradas as condições de habitabilidade higiene e 
conforto. No entanto, as normativas em Espanha têm critérios que variam entre regiões, enquanto em 
Itália existe uma maior uniformidade, tendo em conta que existem casos de exceção; em Itália a altura 
mínima dos pés direitos é de 2,70m, embora a normativa admita exceções, dependendo do contexto do 
património edificado de cada região e município; em Espanha a altura mínima dos pés direitos 
apresenta valores mais baixos, entre 1,90m a 2,50m. No que diz respeito às áreas dos compartimentos, 
Espanha lidera as dimensões mais pequenas: 5m2 para a área dos compartimentos e 15m2 a 20m2 para 
habitações mais antigas, embora estas áreas possam variar de região para região. A normativa italiana 
também apresenta diversas áreas mínimas, sendo este requisito deixado a cargo dos regulamentos 
municipais, de modo a poderem considerar as características do património edificado local. Assiste-se 
também a uma grande preocupação nos dois países em manter uma boa ventilação, iluminação e 
salubridade dos edifícios (quadro 3.3). Em relação às instalações e equipamentos Espanha é mais 
impositiva do que Itália (quadro 3.4).  

A este propósito, os já referidos Gallent, Madeddu e Mace (2010) revelam que as normas italianas 
consideram as disposições das diretrizes europeias, sobretudo após 1975, mas têm em consideração as 
características específicas do património edificado no território italiano, admitindo exceções à sua 
aplicação.  
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García-Martinez et al. (2010) esclarecem nos seus estudos que nas últimas décadas se tem assistido a 
mudanças dentro da normativa, códigos e leis que enquadram o sector da construção em Espanha. 
Referem que em 2006 surge o Código Técnico de la Edificación (CTE), que contem exigências de 
salubridade com preocupações relacionadas com a proteção contra a humidade, recolha e evacuação 
de resíduos, qualidade interior do ar, abastecimento e evacuação de água. Trata-se de um documento 
dirigido para a construção nova que se enquadra no contexto dos edifícios antigos apenas através dos 
critérios de proporcionalidade e flexibilidade atrás referidos.  

Deste modo, e tendo em conta que o CTE é um código de construção dirigido para todo o território 
espanhol, é de referir o parecer de Alemparte110 sobre o Documento Básico da Salubridade (DB HS) 
em edifícios relativamente à ventilação. Indica que este documento básico do CTE (España 2009a) 
exige caudais mínimos de ventilação distintos nos dormitórios, nas salas de estar e comuns, nas casas 
de banho e nas cozinhas. Explica que as casas de banho e cozinhas necessitam de uma ventilação 
contínua, mesmo a dos edifícios antigos, sublinhando que quando estes compartimentos não tiverem 
janelas diretas para o exterior, deve haver condutas para a extração automática, ou mecânica de fumos 
e vapores. Explica que uma maior ventilação das habitações antigas ajuda a eliminar os vapores. No 
entanto, refere que quando os edifícios têm más carpintarias de vãos, com um grau de infiltração alto, 
o problema não se centra na ventilação, mas no mau isolamento, apontando que a solução está no 
equilíbrio entre estes dois fatores. Recomenda a avaliação das empenas dos edifícios antigos, 
sobretudo quando estão descobertas. 

Ainda sobre o DB HS do CTE e em relação ao abastecimento e evacuação de água, García 111explica 
que quando se faz uma intervenção em edifícios antigos é necessário remover as canalizações de 
chumbo. Salienta que na substituição das canalizações de distribuição de água se deve considerar uma 
harmonização entre o material que se usa nas instalações de cada habitação e no edifício em geral, de 
modo a evitar infiltrações causadas pela corrosão resultante de eventuais reações entre diferentes 
materiais.  

Monteys, Callís e Puigjaner (2012)  referem a importância do Decret 259/2003, de 21 d'octubre, sobre 
requisits mínims d´habitabilitat en els edificis d´habitatges i de la cèdula d'habitbilitat (España 2003), 
ao definir na região da Catalunha habitação descontínua como apresentando diferentes peças de uma 
mesma habitação situadas num local descontínuo, mas garantindo que a comunicação entre elas se 
faça através de um espaço de uso exclusivo da mesma habitação (ponto 2.5.4). Segundo estes autores, 
esta definição pode contribuir para a preservação de muitas tipologias existentes nos centros históricos 
antigos, permitindo uma maior flexibilidade na aplicação da normativa, pelo menos na região da 
Catalunha, assim como associa a ideia de que os edifícios podem adotar diversas funções ao longo do 
tempo.   

O tema das condições de habitabilidade levanta também a questão da importância de informar os 
residentes sobre as necessidades de intervenções nos edifícios e qual o seu benefício, tema bastante 
debatido em Espanha, sobretudo na região da Catalunha, Barcelona. Neste sentido, é de referir as 
preocupações de Chuchí Burgos e Sweatman (2012) em manter a habitabilidade socialmente 
necessária de modo a haver uma maior sustentabilidade económica e ambiental da habitação, assim 
como trazer melhor qualidade de vida às populações, como refere Pagès-Ramon (2012) no seu estudo 
sobre o parque habitacional em Espanha.  

                                                      
110 Arquiteta Pilar Linares Alemparte, Colaboradora na reformulação do Documento Básico de Salubridade, ICCET, Madrid, 

entrevistada a 24 de Maio de 2013. 
111 Engenheira Sonia García, Colaboradora na reformulação do Documento Básico de Salubridade, ICCET, Madrid, 

entrevistada a 24 de Maio de 2013. 
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Nesta linha de pensamento, Chuchí Burgos112 esclarece que em Espanha é necessário que o setor da 
edificação tenha por objetivo criar e manter a habitabilidade socialmente necessária para as condições 
futuras da população, de modo a que a habitação seja mais económica e sustentável no futuro. 
Argumenta a relevância de preservar o património edificado através de um processo tradicional e 
social que reside na preservação dos materiais existentes nos edifícios. Sublinha que é neste processo 
que reside a sustentabilidade na reabilitação dos edifícios, considerando que os materiais 
originalmente existentes nestes edifícios não estão atualmente disponíveis no mercado, sendo 
importante a sua conservação. Sublinha que o objetivo mais importante da sua investigação, para além 
do de procurar fechar o ciclo de materiais no sistema construtivo das habitações, é o de procurar 
fornecer uma utilidade básica da habitação, em termos sociais. Explica a importância de falar com o 
grupo Habitar113, porque revela uma outra faceta de ver a habitação e no modo de habitá-la. Reforça 
que é preciso estudos de como inserir estes novos modos de vida dentro dos edifícios existentes, visto 
que é preciso que haja um código técnico que reconheça estas necessidades. 

Chuchí Burgos defende também que os centros históricos devem corresponder a uma dinâmica 
material reduzida, tradicional, que deve ser relativamente constante, assim como a importância destas 
áreas serem habitadas por várias faixas etárias, evidenciando que os jovens podem coabitar com as 
pessoas mais idosas e trazer mais dinâmica social. Explica que, muitas vezes, as pessoas estão 
inseridas nos seus ecossistemas e sustenta que, quando necessário recorrer a operações de mudança de 
pessoas, essa deslocação deve ocorrer na mesma zona, ou seja para uma ou duas casas mais à frente 
com melhores condições de habitabilidade; refere que estas questões não estão relacionadas com a 
tecnologia da construção, mas que são um tema que tem que ser discutido através de uma estratégia de 
bairro. 

Casals-Tres114 e Arcas-Abela115 sobre o tema da normativa relacionada com as condições de 
habitabilidade em Espanha mencionam na sua entrevista que as suas investigações partem de três 
premissas que são: as pessoas, as suas necessidades e o conceito de habitabilidade alargada. Casals-
Tres estuda a evolução das condições de habitabilidade em Espanha e refere que a normativa é 
demasiado homogénea, devendo existir critérios básicos que possam abranger as várias necessidades 
dos residentes, visto que uma pessoa idosa necessitará de condições de habitabilidade diferentes das de 
uma família com filhos. Por sua vez, Arcas-Abela faz um estudo sobre diversos alojamentos que têm 
como função habitar. Explica que existem diferentes formas de habitar e que estão relacionadas com a 
capacidade económica das famílias e são o reflexo dos distintos perfis sociais que existem nos dias de 
hoje. Aponta a necessidade de conhecer o parque habitacional de edifícios existentes e a partir do seu 
desenho em planta e projeto verificar quais as diferentes possibilidades de oferta de habitabilidade, 
verificando se a habitação é habitável e quais os compartimentos habitáveis.  

Tanto Casals-Tres como Arcas-Abela referem que os seus estudos se centram em alternativas às 
condições de habitabilidade existentes na normativa, e que procuram desenvolver o conceito de 
habitabilidade centrado nas pessoas e nas suas necessidades. Apontam que a normativa atual sobre as 
condições de habitabilidade impõe mínimos que não são possíveis de cumprir nos edifícios antigos, e 

                                                      
112 Arquiteto Alberto Chuchí Burgos, Docente responsável pelo Departamento de Construções Arquitetónicas I, da Escola 

Técnica Superior de Arquitetura de Sant Cugat del’Vallès, UPC, Barcelona, entrevistado a 28 de Maio de 2013.   
113 HABITAR – grupo de investigação, Departamento de projetos arquitetónicos, UPC, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.  
114 Arquiteta Marina Casals-Tres, Investigadora da Faculdade de Arquitetura de Sant Cugat del Vallès, UPC, Barcelona, 

entrevistada a 28 de Maio de 2013.   
115 Arquiteto Joaquim Arcas-Abella, Investigador da Faculdade de Arquitetura de Sant Cugat del Vallès, UPC, Barcelona, 

entrevistado a 28 de Maio de 2013.   
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sublinham a necessidade de redefinir uma normativa que contemple novas formas de habitar, dado que 
acreditam que muitas vezes é preciso descobrir as necessidades escondidas atrás das especificidades 
técnicas. Explicam que os seus estudos partem do conhecimento dos mínimos impostos pela 
normativa, e desenvolvem-se a partir do estabelecimento das funções da habitação que permitem às 
pessoas satisfazer as suas necessidades básicas. Reforçam a sua opinião ao referir que é preciso 
garantir que as pessoas tenham acesso aos meios para satisfazer essas necessidades de forma 
adequada, defendendo que embora na sua maioria as pessoas tenham necessidades idênticas, o lugar 
onde são satisfeitas, a que distâncias e em que condições de privacidade geram critérios 
diferenciadores. Questionam, assim, a marcação de um limite igual para todas as pessoas, indicando 
que as várias funções da habitação não têm que estar confinadas nas suas fronteiras, podendo 
encontrar-se dispersas. Destacam a importância de verificar se os compartimentos das habitações 
cumprem os mínimos, realçando que se houver compartimentos sem ventilação, estes espaços não 
poderão ter a função de dormir, mas sim de arrecadação ou arrumos, por exemplo.  

É de considerar os relatos de Fuertes116 que explica que os edifícios devem ser reutilizados da melhor 
forma possível pelos usuários, de modo a prolongar a sua vida útil. Considera que o maior gasto 
energético de um edifício está na sua construção e demolição. Aponta que a flexibilidade no uso do 
edifício reside no objeto que é o edifício e no sujeito que é a pessoa, e na forma como estas duas 
componentes se adaptam, sublinhando que a pessoa deve estar disposta a ter a atitude que a 
predisponha a ver esse edifício de outra maneira, aceitando as suas características, reforçando que só 
deste modo é possível manter o património edificado vivo. Aponta que a normativa e as cidades estão 
em constante transformação, argumentando a necessidade de existir uma normativa que se centre na 
forma como usar os edifícios, deixando os problemas técnicos de lado, porque considera ser um tema 
não dirigido para os edifícios antigos. Argumenta que as pessoas devem centrar-se na preservação 
obrigatória dos edifícios, verificando qual a habitabilidade que os edifícios podem fornecer, que pode 
ser distinta da atual. Refere ainda que a habitação descontínua é um tema chave nesta problemática, 
porque a normativa muitas vezes impõe restrições a situações que as pessoas não se importam de 
vivenciar, como é o caso de ter menos privacidade. Defende que a normativa não deve ser impositiva 
para as características dos edifícios antigos, mas deve fornecer alternativas para tratar essas limitações.  

 

3.4.2. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA ESTRUTURAL 

Neste ponto faz-se um estudo sobre as normativas existentes em Itália e Espanha, tendo em vista o 
processo de avaliação e melhoramento do comportamento estrutural dos edifícios. A análise da 
normativa destes dois países perspetiva algumas condições de segurança estrutural que exigem 
conhecimento e métodos de análise quantitativa e qualitativa, complementados com inspeções, 
salientando-se que existem diferenças sobre esta exigência nos diferentes documentos em análise.  

Relativamente à intervenção e segurança estrutural dos edifícios antigos, nestes dois países existe uma 
clara adaptação dos valores e coeficientes de segurança identificados no Eurocódigo 8 que estão 
associados ao grau de conhecimento das edificações e a métodos de avaliação quantitativa das 
estruturas (European Norme 2005b).  

Dentro das exigências da segurança estrutural, no contexto italiano ressaltam documentos como: 
Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008, Istruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per 
le costruzioni» (NTC) (Italia 2008b); CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617, C.S.LL.PP., IIstruzioni 

                                                      
116 Arquiteto Pere Fuertes, Docente da Faculdade de Arquitetura da Universidade Politécnica da Catalunha em Sant Cugat del 

Vallès, e Membro do Project Habitar, entrevistado a 31 de Maio de 2013. 
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per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le costruzioni» di cui al decreto ministeriale 14 
gennaio 2008 (Italia 2009a); e as Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del 
patrimonio culturale allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008) 
(Italia 2010a).  

As NTC (Italia 2008b) são um documento aplicado em toda a Itália, sendo compartilhado por técnicos, 
profissionais e académicos de modo a apoiar um melhor conhecimento e intervenção nos edifícios. 
Este documento tem por objetivo controlar a proteção do existente e a construção. Define princípios 
para o projeto, execução e inspeção das construções, de modo a assegurar os vários níveis de 
segurança pública. Tem também em conta os conteúdos impostos nos Eurocódigos e na avaliação do 
perigo sísmico em território italiano. No estudo deste documento é pertinente a análise do ponto 8 
dirigido para a construção existente, visto que define critérios gerais para a avaliação da segurança dos 
edifícios antigos e sugere ações de intervenções em edifícios existentes. Bettiol (2010) faz deste 
documento uma referência para o seu estudo, porque apoia a sua análise integradora do 
comportamento dos materiais e estruturas, referindo que não se pode fazer uma intervenção estrutural 
sem um conhecimento aprofundado da preexistência que inclua uma análise documental, material e 
dos sistemas construtivo e estrutural. 

O ponto 8 das já referidas NTC está dividido em 7 itens. No primeiro ponto define-se o que é 
“construção existente”, i.e. todas as obras onde à data de inspeção e avaliação da segurança a estrutura 
esteja completamente realizada (ponto 8.1). Seguidamente indicam-se critérios gerais na avaliação da 
segurança e do projeto das intervenções sobre as construções existentes, referindo a importância do 
conhecimento do edifício e da época de construção. Alerta-se, neste documento, que a construção pode 
ter estado sujeita a ações, ou a efeitos que não sejam completamente evidentes; as estruturas podem 
estar degradadas, ou terem sofrido modificações significativas no que respeita a situações ordinárias. 
O documento refere também, como critérios gerais, a importância da definição de modelos estruturais 
que deverão ter em conta a geometria e os detalhes construtivos, cujo conhecimento depende da 
documentação disponível e do aprofundamento da inspeção cognitiva, e as propriedades mecânicas 
dos materiais, bem como aponta métodos de análise na verificação da segurança das construções 
(ponto 8.2). O ponto 8.3 indica a necessidade de garantir a segurança nos edifícios, em partes deles, 
em elementos isolados, ou em elementos que se interligam. Promove uma inspeção que procura 
identificar anomalias relacionadas com perdas de resistência mecânica dos materiais, deformações da 
estrutura, ações excessivas, usos irregulares e deformações provocadas por cedência de terrenos de 
fundação.  

É de notar que estas normas recomendam avaliações de segurança sobre as construções existentes 
sempre que se promovam intervenções estruturais, e sugerem três níveis de intervenção: intervenções 
de adequação (operações que perspetivem os níveis de segurança previstos na presente norma); 
intervenções de melhoramento (operações que visem aumentar a segurança estrutural existente, sem 
necessariamente atingir o nível requerido pelas normas vigentes); reparações ou intervenções locais 
(operações de intervenção em elementos isolados, de modo a perspetivarem um melhoramento das 
condições de segurança preexistentes) (ponto 8.4). Por outro lado, mencionam a necessidade da 
avaliação da segurança e da elaboração de projetos baseados em análises histórico-críticas, no 
levantamento do edifício, na caracterização mecânica dos materiais, nos níveis de conhecimento, 
fatores de confiança e ações (ponto 8.5), bem como apontam que os materiais usados nas intervenções 
devem ser previstos nas presentes normas (ponto 8.6). Por fim, este documento explica que deve-se 
dar particular atenção à fase de execução das intervenções, alertando que uma má intervenção pode 
piorar o comportamento global da construção (ponto 8.7). 
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Sobre este assunto, é de referir Braga et al. (2006) fala da importância de intervir na malha urbana 
através da análise do quarteirão e da unidade do edifício. Afirma que esta análise é importante para 
entender o sistema estrutural e fazer uma intervenção mais assertiva na unidade do quarteirão e do 
edifício que se quer intervir.  

A Circolare 2 febbraio 2009: Instruzioni per l’applicazione delle «Nuove norme tecniche per le 
costruzioni» (Italia 2009a) é um documento de apoio aos técnicos que permite agilizar a aplicação das 
NTC de 2008. Este documento introduz a problemática e relevância do tema da segurança estrutural 
em toda a Itália, sobretudo tendo em conta as ações sísmicas e o valor histórico, arquitetónico, artístico 
e ambiental de grande parte do património edificado existente neste país. Aponta uma grande 
variedade de tipologias e subtipologias estruturais no âmbito das paredes estruturais de alvenaria para 
verificar o seu comportamento sísmico. 

Por sua vez, as Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale 
allineate alle nuove Norme tecniche per le costruzioni (d.m. 14 gennaio 2008) (Italia 2010a) surgem 
no contetxo da atualização da Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e 
riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale del 12 ottobre 2007. Este documento tem como 
objetivo direcionar os técnicos para o conhecimento das construções, através da compreensão e 
interpretação da história construtiva dos edifícios, reforçando o processo de melhoramento estrutural, 
já previsto no art.29º do Codice dei beni culturali e del paesaggio (Italia 2004). Salienta-se ainda que 
Itália é um país de elevado risco sísmico, facto que tem impulsionado a evolução da normativa ao 
longo do tempo, de forma a minimizar as catástrofes dos centros históricos (Bettiol 2010). 

O levantamento e a catalogação das estruturas do património edificado tem vindo a ser feito de forma 
detalhada, de modo a que o seu restauro seja mais preciso, tendo em conta as suas características 
construtivas, estruturais e materiais (Carbonara 1996; Siano et al. 2000; Sabatini et al. 2000). Assim, 
realça-se que o levantamento e conhecimento exaustivo das técnicas construtivas dos edifícios passa a 
ser um instrumento necessário ao conhecimento e preservação desse património.  

Dos contactos havidos, depreende-se que existe uma forte coordenação entre as universidades e 
entidades locais no estudo do património local com o intuito de criar documentos de apoio à 
conservação das características específicas do património edificado local. É de salientar o caso da zona 
de L’Aquila, na região de Abruzzo, em Itália, onde houve um trabalho de investigação multidisciplinar 
ligado à intervenção do património (Modena 2012). Neste sentido, Bonzagni, que agrega uma vasta 
equipa de técnicos especializados e multidisciplinar, evidencia que em relação à intervenção no 
património edificado, e no que se refere às intervenções estruturais a aplicar nos conjuntos urbanos, é 
necessário consultar as normas técnicas do regulamento urbano de cada cidade, onde o plano regulador 
geral vigente cria níveis de intervenção sobre a unidade de cada edifício. 

Sobre esta matéria, Menon sublinha que sobre o património edificado existente podem ser realizadas 
intervenções para melhorar o comportamento estrutural, sem correspondência integral com a 
normativa atual; as anomalias encontradas nas inspeções e diagnósticos necessitam, frequentemente, 
de intervenções adaptadas caso a caso. Salienta a importância da adequação sísmica, sendo necessário 
aplicar técnicas construtivas, ou de reforço estrutural que não necessitem da aplicação integral da 
normativa antissísmica que é muito rígida. Também Genghini é da mesma opinião, reforçando que a 
normativa estrutural e antissísmica impõe algum respeito pelo contexto em que é aplicada. Favero 
reforça que a normativa antissísmica é de grande relevância, destacando, no entanto, que tem de ser 
aplicada consoante o contexto de análise, referindo que toda a Itália é zona sísmica. 

No caso de Espanha, salienta-se mais uma vez o CTE (España 2006), em particular o Documento 
Básico de Seguridad Estructural - Acciones en la edificación (DB SE) (España 2009b). Este 
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documento exige uma adequação total às suas exigências de modo a permitir um uso seguro dos 
edifícios. O DB SE do CTE propõe diversas avaliações quantitativas que podem ser aplicadas com os 
coeficientes estipulados pelo CTE para construção nova. Tendo em conta que a aplicação de 
avaliações quantitativas tem pouca eficácia nas preexistências, este documento propõe uma avaliação 
detalhada dos edifícios existentes, com a aplicação de coeficientes parciais de segurança 
particularizados e, em geral, menos conservadoras que os destinados para obra nova. Quando esta 
avaliação estrutural não conduz a soluções exequíveis e válidas para os edifícios existentes, no DB SE 
apresenta-se como solução alternativa uma avaliação avançada com soluções baseadas em métodos 
probabilísticos. Se ainda assim todas estas soluções não se enquadram na análise da preexistência, este 
documento sugere uma avaliação qualitativa, onde é permitida a adoção de soluções alternativas, 
mediante justificação do projetista. Neste sentido, Campmany-Gaudet e Blasco (2012) realçam a 
importância da avaliação qualitativa como metodologia para definir um modelo de avaliação da 
segurança estrutural para os edifícios antigos. Explicam que, muitas vezes, a aplicação de análises 
quantitativas em edifícios antigos é por vezes difícil, já que os parâmetros em que se enquadram estas 
avaliações não se coadunam com os parâmetros em que se enquadram os edifícios antigos, podendo 
nalgumas situações usar alguns coeficientes parciais de segurança.  

É de salientar que existem outros métodos de avaliação qualitativa da segurança estrutural dos 
edifícios, nomeadamente através da inspeção visual dos edifícios. Dá-se como exemplo a ITE que é 
implementada pelas Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las 
Edificaciones (OCRERE), (España 2011c). Esta inspeção é um meio de conhecimento do estado de 
conservação da fachada e estrutura dos edifícios através de inspeções visuais. O Anexo A deste 
documento propõe a avaliação das estruturas e fundações dos edifícios através de métodos 
quantitativos, ou por inspeção visual (métodos qualitativos), referindo que a escolha do método de 
avaliação do património deve ser aquele que se coaduna melhor com as características estruturais dos 
edifícios, e aquele que permita obter melhores resultados na identificação das anomalias. É de referir 
ainda o Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del 
alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria (España 2013c) que propõe uma metodologia de 
inspeção visual para edifícios existentes. No Anexo II - Relatório de Avaliação de Edifícios - ponto H, 
solicita uma descrição dos sistemas construtivos do edifício que inclui as fundações, a estrutura e as 
fachadas verticais, assim como o tipo de deformação horizontal e vertical que possam existir nos 
pavimentos e paredes dos edifícios. Chuchí Burgos sublinha que muitas vezes não temos capacidade 
para avaliar as estruturas existentes, e que isso resulta frequentemente na sua demolição.  

Fernandéz117 revela que a condição básica de uma estrutura é que se sustenha, ou seja se mantenha de 
pé. Explica que, independentemente do valor histórico ou arquitetónico de um edifício, se existe 
degradação, é fundamental verificar se e como afeta a sua estrutura, devendo este procedimento ser 
aplicado de forma standard na avaliação do estado de qualquer edifício. Realça a necessidade dessa 
avaliação ser aplicada a todo o edifício, e não apenas a um piso, ou a uma parcela, de modo a que o 
diagnóstico permita perceber a verdadeira origem das anomalias estruturais detetadas. Aponta que os 
edifícios antigos de habitação não poderão obter outros usos, mas sim o seu uso deve ser atualizado.  

Em Itália, existe uma forte tradição na salvaguarda do património edificado em ligação direta com o 
reforço estrutural dos edifícios, ligado de forma particular aos aspetos sísmicos como resultado do 
contexto de risco sísmico Italiano. As NTC (Italia 2008b) vêm de encontro com a necessidade de 
promover o levantamento exaustivo geométrico e documental das construções existentes. Este 

                                                      
117 Arquiteto Carlos Villagrá Fernandéz, Colaborador na reformulação do Documento Básico de Segurança Estrutural, 

ICCET, Madrid, entrevistado a 24 de Maio de 2013. 
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documento também propõe diferentes níveis de intervenção: adequação, melhoramento e reparação 
pontual, consoante o estado de degradação dos edifícios. É de referir que as NTC, a Circolare 2 
febbraio 2009 (Italia 2009a) e as Linee Guida - Circolare n. 26, (Italia 2010a) têm como objetivo 
apoiar os técnicos do meio académico, profissional produtivo e empresarial, evidenciando a 
valorização da avaliação exaustiva das construções existentes na redução do risco sísmico e reforço 
estrutural, já evidenciados no Codice dei beni culturali e del paesaggio (Italia 2004). 

Por outro lado, em Espanha, não se assiste a uma regulamentação que visa intervenções estruturais tão 
conservativas como em Itália. No entanto, o DB SE do CTE define critérios de intervenção que 
ajudam na adequação dos métodos de avaliação estrutural, sublinhando-se a importância da inspeção 
visual como o método que melhor se adequa à avaliação das características dos edifícios antigos. 

 

3.4.3. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS 

A segurança contra incêndios é uma preocupação presente no contexto dos dois países em análise. A 
maior ou menor aplicação da normativa de segurança contra incêndios em edifícios antigos está 
relacionada com o tipo de obras que se efetuam nos edifícios, evidenciando-se preocupações distintas 
na propagação de incêndios no contexto urbano (altura dos edifícios, compartimentação, largura das 
ruas), bem como nas soluções para anemizar esta exigência funcional que é relevante, sobretudo 
quando se trata de edifícios antigos.  

No que diz respeito às exigências de segurança contra Incêndios, em Itália, existe o Decreto 
Ministeriale 16 maggio 1987, n. 246: Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazion 
(Italia 1987) como normativa em vigor, sendo válida tanto para os edifícios antigos dos centros 
históricos, anteriores à entrada em vigor desta norma, como para edifícios civis de habitação nova. 

Neste diploma refere-se como “modificações significativas nos edifícios” as obras de reconstrução que 
incluam mais do que 50% dos pisos, ou a reconstrução estrutural das escadas, assim como o aumento 
da altura do edifício para valores superiores a 12m (ponto 1.1). Quando tal acontece, esta normativa 
aponta para o cumprimento de “normas transitórias” (ponto 8) nos edifícios que foram construídos 
antes da entrada em vigor desta lei.  

Nas “normas transitórias” (ponto 8) apela-se para a aplicação de outros pontos que configuram este 
diploma para melhorar a segurança contra incêndios em edifícios com altura superior a 12 metros. 
Aponta-se a melhoria das comunicações (ponto 2.6), sobretudo nos edifícios de tipo “b”, “c”, “d” e 
“e” 118; considera-se a aplicação de materiais resistentes ao fogo nas portas, bem como outras medidas 
de proteção que permitam uma eficaz evacuação para o exterior (ponto 8.0); indica-se a necessidade 
de uma adequada iluminação de segurança (ponto 5), sobretudo em edifícios tipo “c”, “d” e “e” (ponto 
8.1); e exige-se a colocação de instalações contra incêndio (ponto7) nos edifícios tipo “c”, “d” e “e” 
(ponto 8.2). É de mencionar que para os edifícios existentes e anteriores a esta lei, se pode recorrer à 
derrogação destas normas, alegando motivos técnicos, ou impossibilidade de aplicação das prescrições 
desta normativa (ponto 9). 

O atual Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151: Regolamento recante 
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi (Italia 2011a) 
cria um documento de âmbito geral dirigido para todas as atividades sujeitas ao controle de prevenção 
contra incêndios. No que se refere à habitação civil, destina-se ao controlo dos edifícios cuja altura 

                                                      
118 Tipo de edifícios: “a” altura entre 12 a 24 metros; “b” de 24 a 32 metros; “c” de 32 a 54 metros; “d” de 54 a 80 metros; 
“e” superior a 80 metros. 
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seja superior a 24m, ou seja não se aplica ao âmbito deste estudo119. É de salientar o estudo de Ricci 
(2012) sobre a segurança contra incêndios de um edifício protegido em Itália. Este autor explica a 
importância de avaliar o edifício em profundidade antes de intervir, analisando o impacto de várias 
soluções. Defende que uma intervenção para melhorar a segurança contra incêndios num edifício com 
valor patrimonial deve ser pouco intrusiva e integradora, não prejudicando o carácter dos materiais, 
nem da estrutura do edifício.   

Dentro desta temática, Favero aponta que o cumprimento da segurança contra incêndios é aplicado 
através da lei nacional, mas que a aplicação desta lei aos edifícios privados não é tão relevante como 
para os edifícios públicos. Menon relata a sua participação na equipe multidisciplinar na elaboração 
dos planos de recuperação para a cidade de Castelvecchio, explicando que foi necessário confrontar as 
normas de prevenção contra incêndio com as características arquitetónicas das preexistências deste 
conjunto histórico. Refere que houve uma preocupação por uma intervenção de adequação atenta, 
procurando que as instalações contra incêndios fossem compatíveis com a conservação dos edifícios 
de Castelvecchio.  

Ainda Genghini expõe que cada câmara municipal tem as suas próprias normas, mencionando que é a 
câmara municipal a entidade que decide o que fazer com os edifícios. No entanto, sublinha que a 
normativa contra incêndios só se aplica a edifícios mais altos do que 12 metros. Reforça que se deverá 
manter a segurança contra incêndios, mas que não existe uma normativa dirigida para os edifícios 
antigos. 

Em Espanha, o Documento Básico de Seguridade en caso de Incendio – DB SI (España 2012b) 
incluído no CTE aponta que nas obras de reparação e manutenção não se deve depreciar as condições 
de segurança da preexistência, devendo aplicar-se esta exigência até ao nível possível, mesmo que não 
sejam cumpridos todos os requisitos impostos pelo DB SI. Neste documento considera-se que deve 
haver melhorias na segurança contra incêndio, sobretudo nas reformas, através da melhoria dos 
acessos aos e nos edifícios; nas obras de ampliação de um edifício revela que deve-se adequar as 
medidas estipuladas, salientando-se a importância da total adequação do DB SI nas partes ampliadas e 
nos acessos de ligação entre as suas partes, bem como nos meios de evacuação até a um espaço 
exterior seguro, de modo a garantir a evacuação segura dos usuários. Neste documento apela-se à 
adequação dos critérios de proporcionalidade e flexibilidade quando não seja possível aplicar todos os 
requisitos exigidos por este documento.  

O DB SI indica que podem ser aplicadas medidas parciais, sobretudo em intervenções de reforma, que 
poderão incidir somente nos elementos aonde se intervém (paredes, pavimentos, tetos, escadas…). 
Aponta que no caso da mudança de uso, se houver limitações específicas na configuração urbana, este 
documento poderá não ser aplicado na sua totalidade. Estas exceções refletem a flexibilidade na 
aplicação deste documento perante situações onde a aplicação do documento na íntegra poderia ser 
impossível, ou comportaria custos desproporcionados.  

Este documento estabelece ainda para edifícios existentes a aplicação de medidas compensatórias. 
Estas medidas pretendem que a intervenção seja técnica e economicamente viável em casos em que 
não se pode fazer grandes alterações nos edifícios. O documento define como medidas compensatórias 
a melhoria da acessibilidade dos edifícios, referindo a necessidade de introduzir elevadores em 

                                                      
119 Tratando-se de construções demasiado altas, com mais do que 7 pisos, e por isso fora do âmbito dos edifícios em estudo 

nesta investigação, este documento não será aprofundado.  
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edifícios com altura superior a 28 metros, e a reformulação de caixa de escadas em edifícios com 
altura superior a 14 metros.   

Relativamente ao DB SI, Guinea e Cervera (2012) referem que as medidas estabelecidas no CTE 
foram pensadas sobretudo para edifícios novos. A este propósito, referem a importância de estabelecer 
critérios para valorizar distintos tipos de intervenções e funcionarem como uma ferramenta de auxílio 
na tomada de decisão, baseando-se na utilização de medidas compensatórias, ou na relação entre o 
cumprimento e o nível de exigência alcançado em determinadas intervenções, como é o caso de 
intervenções em edifícios existentes e protegidos.  

Quando entrevistadas, Guinea120 e Cervera121 esclarecem que já existe uma versão comentada do DB 
SI que clarifica os artigos, procurando explicar quais os objetivos a atingir, segundo as exigências 
básicas, e quais os motivos para a sua aplicação. Explicam que os comentários permitem uma maior 
facilidade na aplicação da normativa, justificando que as intervenções devem introduzir melhorias nos 
edifícios. Referem que a reforma através da acessibilidade é uma melhoria aceitável dentro das 
condições de segurança contra incêndios, e que estão associadas. Expõem que a viabilidade da 
aplicação do critério de proporcionalidade é verificada antes da aplicação do critério de flexibilidade, 
dado que se a intervenção for técnica e economicamente inviável (critério de proporcionalidade) terá 
de se ter em conta o valor patrimonial dos edifícios (critério de flexibilidade). Reforçam que é objetivo 
cumprir estes critérios sempre que os requisitos exigidos pelos documentos básicos não sejam 
possíveis de cumprir nos edifícios existentes. Acrescentam que se o edifício for protegido, os critérios 
e medidas adotadas devem ser justificados, explanando as razões porque não é possível chegar a um 
determinado nível imposto pela normativa.  

Relativamente à inspeção de edifícios sobre esta exigência, o Real Decreto 233/2013, de 5 de abril 
(España 2013c) no Anexo II – Relatório de avaliação do Edifício – no ponto H, evidencia a 
necessidade de uma inspeção para verificar o cumprimento dos edifícios relativamente às condições de 
segurança contra incêndios; verifica se os edifícios dispõem de um sistema de deteção de incêndios, de 
um sistema de alarme e extintores móveis; se existem hidratantes exteriores, colunas secas e boca de 
incêndios equipados, gás canalizado para instalação doméstica (propano, gás natural), e proteção 
contra os raios (e.g. se possuem linha de terra). 

Da análise comparativa entre Itália e Espanha, verifica-se que contemplam abordagens distintas para 
garantir a segurança contra incêndios sobre os edifícios antigos existentes. No caso italiano, é de 
ressaltar o Decreto Ministeriale 16 maggio 1987, n. 246: Norme di sicurezza antincendi per gli edifici 
di civile abitazione (Italia 1987), um documento ainda vigente nos dias de hoje. Este documento exige 
a atualização de alguns requisitos normativos impostos por esta lei no caso de haver modificações 
substanciais nos edifícios (reconstrução de pisos e escadas, aumento da altura do edifício acima dos 
12m). Este documento permite a aplicação do mecanismo de derrogação a edifícios existentes, no caso 
de não ser possível aplicar as suas prescrições. Em contrapartida, no caso espanhol, o CTE apresenta 
um Documento Básico de Seguridad en caso de incendio (DB SI) (España 2012b) que propõe a 
máxima adequação, sempre que possível. No entanto, no caso dos edifícios existentes aponta para 
aplicação dos critérios gerais (não piorar as condições existentes, proporcionalidade e flexibilidade) e 
medidas compensatórias, apontando a melhoria da acessibilidade nos edifícios como uma medida 
compensatória possível.   

                                                      
120 Arquiteta Virginia Galego Guinea, Colaboradora na reformulação do Documento Básico de Segurança Contra Incêndio 

do CTE, ICCET, Madrid, entrevistada a 20 de Maio de 2013.  
121 Arquiteta Marian Llinares Cervera, Colaboradora na reformulação do Documento Básico de Segurança Contra Incêndio 

do CTE, ICCET, Madrid, entrevistada a 20 de Maio de 2013.  
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3.4.4. EXIGÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE 

Relativamente às exigências de acessibilidade, em Itália existe a Legge 9 gennaio 1989, n.º 13, 
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici 
privati (Italia 1989). Esta norma destina-se a edifícios privados, tanto para habitação nova, como para 
reestruturação interna de edifícios, e compreende todo o tipo de habitação, até a social (art.1.1º). Neste 
documento prevê-se que as obras de projeto e intervenções devam dispor: de dispositivos técnicos 
adequados para a instalação de mecanismos de acesso a andares superiores, incluindo rampas 
elevatórias; de acessos às partes comuns dos edifícios e a cada unidade imobiliária, pelo menos um 
acesso por piso através de rampas, ou adequados meios de elevação; instalação de ascensor nos 
imóveis com mais de três pisos acima do piso térreo; de instalação de rampas sem degraus em escadas 
principais. É de mencionar que esta lei obriga a anexar ao projeto a declaração do profissional 
habilitado em conformidade, segundo as disposições aditadas nos termos da lei (art.1º, n.ºs 3 e 4).  

No caso da execução de obras no interior dos edifícios, esta norma permite a realização de percursos 
equipados com a instalação de dispositivos de sinalização de modo a favorecer a mobilidade de cegos; 
a instalação de rampas elevatórias, estruturas móveis e facilmente removíveis; a modificação de portas 
de acesso, de modo a agilizar o acesso aos edifícios, aos ascensores e às rampas das garagens. Estas 
obras têm de ser aprovadas em assembleia de condóminos em habitação coletiva, porque as obras 
implicam despesas por parte dos condóminos (art.2º).  

Os atos de derrogação desta lei aplicam-se a pátios internos e claustros (art.2º). Nos imóveis 
protegidos só podem ser realizadas obras depois da permissão da Soprintendenza (art.4º). A 
notificação de bens protegidos é feita através de um pedido de autorização à Soprintendenza 
competente, no caso de se querer efetuar alterações, de modo a que esta entidade possa dar parecer 
com prescrições opostas, ou não (art.2º). Esta lei permite recorrer a fundos estatais para a eliminação 
de barreiras arquitetónicas nos edifícios existentes (art.9º).  

Já no Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236: Prescrizioni tecniche 
necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle 
barriere architettoniche (Italia 1985a) define-se são barreiras arquitetónicas e três níveis de 
acessibilidade para os edifícios: a acessibilidade como forma de aceder a espaços e percursos em 
condições de adequada segurança e mobilidade autónoma; a visibilidade como meio de permitir o 
acesso aos espaços de circulação, da sala de estar e jantar, de uma casa de banho e do local de trabalho 
dentro das habitações; e a adaptabilidade como a possibilidade de modificar, ao longo do tempo, o 
espaço construído a custos limitados com o objetivo de melhorar a usufruição do espaço da habitação. 
A adaptabilidade é usada para a reestruturação de edifícios (art.2º) e está normalmente associada a 
transformações e alterações a efetuar nos edifícios (art.3.1º). É de salientar que a acessibilidade 
exprime-se neste documento como sendo o mais alto nível de exigência, porque permite a fruição total 
dos espaços de forma imediata. A visibilidade representa-se como um nível de acessibilidade limitado 
à parte, ou partes menos extensas de um edifício, ou de uma unidade habitacional, à pessoa com 
capacidade motora e/ou sensorial reduzida, ou nula, podendo ser concedido o acesso de pessoas em 
cadeira de rodas às zonas de sala de jantar e estar, a um quarto e a uma instalação sanitária.  

Esta norma refere também que a acessibilidade deve ser garantida nos espaços externos; este requisito 
é considerado satisfeito se houver pelo menos um percurso facilmente acessível por pessoas com 
capacidade motora, ou sensorial reduzida (art.3.2º, alínea a). Por outro lado, concede derrogação nas 
partes comuns dos edifícios com menos de três pisos acima do piso térreo, podendo-se instalar 
mecanismos elevatórios, como rampas elevatórias, nas escadas (art.3.2º, alínea b). 
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Esta normativa define critérios específicos para o projeto de acessibilidade, sobretudo para pessoas 
com cadeiras de rodas (art.4.1): aponta que as portas devem ser manobráveis e os corredores 
iluminados, não havendo degraus antes das portas e quartos, permitindo uma ágil comunicação 
(art.4.1.1º); os pavimentos devem ser complanares entre si e não escorregadios (art.4.1.2º); as portas e 
janelas externas devem ser facilmente utilizáveis; os móveis fixos da habitação devem permitir o 
trânsito e utilização ágil (art.4.1.4º); as instalações sanitárias e cozinha devem garantir espaço 
suficiente para manobrar uma cadeira de rodas (art.4.1.6º); as rampas devem ter uma correta relação 
entre a inclinação e a altura do piso (art.4.1.10º); os elevadores devem ter uma cabine de dimensões 
mínimas que permita a colocação de uma pessoa em cadeira de rodas (art.4.1.12º); os sistemas 
mecânicos de elevação e cadeiras elevatórias podem ser usados em alternativa a elevadores, na 
superação de diferenças de cotas (art.4.1.13º). Por fim, este Decreto indica que a instalação de 
ascensores no interior do vão das escadas não deve comprometer a usabilidade das rampas e 
plataformas horizontais, sobretudo em relação à necessidade de garantir um adequado escoamento em 
caso de evacuação em situações de emergência (ponto 6.2).  

Realfonzo (2009) destaca a importância de se avaliar as funções dos edifícios para depois ser possível 
determinar medidas de intervenção para melhorar a acessibilidade dos edifícios. Sublinha que não 
devem ser desvirtuadas as características físicas, arquitetónicas e valor patrimonial dos edifícios, 
sobretudo quando inseridos em centros históricos, onde o problema da acessibilidade não se restringe 
somente ao edifício. Também Favero explica que as normas técnicas associadas ao P.R.G. admitem a 
transformação nos edifícios com menos e/ou sem valor patrimonial, existindo a possibilidade de 
inserir um elevador no seu interior, em zonas que não comprometam a sua volumetria ou altimetria. 
No entanto, constata que muitos dos edifícios do centro histórico de Pádua não têm espaços interiores 
para colocar um elevador, sendo necessário acrescentar um volume ao edifício para o colocar, situação 
que não é permitida em quase todos os edifícios, evidenciando a dificuldade de resolver este problema, 
sobretudo nos edifícios privados que têm áreas reduzidas à volta das escadas. Além disso, Genghini 
menciona que o Decreto Ministerial n.º 236/89 indica as dimensões dos espaços, mas refere que o 
projeto para habitações privadas pode ser derrogado, referindo que não se pode obrigar os 
proprietários destes edifícios a cumprir as normas de acessibilidade, a não ser que sofram 
transformações de grande envergadura.  

No caso Espanhol, a Ley 8/2013: Ley de Rehabilitación, regeneración y renovación urbanas (España 
2013b), salienta a necessidade de todos os edifícios, inclusive os existentes, melhorarem as condições 
de acessibilidade até 2015 (preâmbulo, ponto V). Esta lei alerta para a importância do CTE incluir 
critérios e medidas para reforçar a acessibilidade através da criação de medidas alternativas que 
possam ser aplicadas a todos os edifícios.  

Deste modo, o Documento Básico de Seguridad de utilización y accesibilidad - DB SUA (España 
2012c) do CTE contém comentários do Ministério do Fomento e da Habitação. Neste documento 
inclui-se nove exigências, das quais oito estão relacionadas com a segurança de utilização dos edifícios 
(como a segurança ao risco: de queda, de impacto, de aprisionamento, de iluminação inadequada, de 
situações resultantes de elevada ocupação, entre outras) e um documento dirigido para a 
acessibilidade. Para esta investigação considera-se que a exigência mais importante de análise é a 
exigência de acessibilidade que corresponde ao nono documento, DB SUA 9, sobretudo nos pontos 
relativos aos edifícios existentes. Este documento salienta que quando são melhoradas certas 
características de um edifício, não devem ser menosprezadas as outras características que tenham 
exigências inferiores às impostas por este documento, referindo que caso existam edifícios com 
condições superiores às estabelecidas por este documento, se pode reduzir as exigências até ao nível 
estabelecido.  
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Além disso, este documento aponta que a reparação, ou a manutenção não precisam de cumprir os 
requisitos deste documento, embora a reforma pontual necessite de adequação das exigências do DB 
SUA 9, sobretudo nos elementos que se modifiquem e/ou incorporem. Quando se trata de uma 
reforma integral, ou mudança de uso, expõe que se deve efetuar uma adequação total das exigências 
impostas por este documento; na ampliação reforça-se a importância de ser feita uma total adequação 
dos requisitos básicos, mas apenas aos elementos da parte ampliada, assim como aos elementos de 
acesso que comuniquem com a parte ampliada.  

Em particular, neste documento existem determinados parâmetros mínimos para as escadas e rampas, 
nomeadamente que os degraus e desníveis tenham alturas máximas que melhorem a acessibilidade e 
mobilidade das pessoas. Aponta a necessidade de haver espaços com dimensões mínimas que 
permitam a mobilidade das pessoas com cadeiras de rodas e salienta que, quando não é possível 
alcançar os mínimos estabelecidos por este documento, se deverá recorrer a medidas compensatórias e 
medidas parciais em algumas partes dos edifícios, sobretudo na melhoria das condições de 
acessibilidade nos elevadores, na redução dos desníveis, no alargamento dos espaços de entrada e 
corredores, e no alargamento das portas e espaços das casa de banho e vestiários. 

Este documento facilita a aplicação parcial dos requisitos impostos quando os edifícios tenham valor 
histórico-arquitetónico. Mais uma vez, e perante estas situações, o documento permite adotar soluções 
inferiores às estabelecidas para obra nova, através da aplicação dos critérios de proporcionalidade e 
flexibilidade. 

Por um lado, López e Erviti (2012) apontam a existência de um parque edificado que não tem 
condições de acessibilidade ajustadas às exigências do CTE e que apresenta uma taxa elevada de 
pessoas com problemas de mobilidade condicionada. Justificam que as diretrizes europeias e a 
normativa exigem que todos os cidadãos tenham o direito à acessibilidade, devendo os edifícios 
adaptarem-se através de ajustes razoáveis, melhorando as condições de acessibilidade, tendo em vista 
que estes estudos terão de ser feitos até 2019.  

Por outro lado, de Llano Moya122 e López123 dão parecer sobre o DB SUA 9, explicando que estão a 
estudar possibilidades de intervenção, considerando melhorias, mesmo que não se atinja o nível 
estipulado pelo CTE. Argumentam a necessidade de haver critérios flexíveis, permitindo diversos 
níveis de intervenção, considerando que a acessibilidade depende das medidas das cadeiras de rodas, 
ou seja, de objetos que não são arbitrários. Indicam que o atual documento contém comentários 
relacionados com a intervenção em edifícios existentes, facultando diferentes formas de interpretar as 
soluções, acrescentando desenhos técnicos aos documentos básicos de acessibilidade, de modo a 
esclarecer os técnicos sobre as diferentes tipologias de edifícios e as opções a tomar. Apontam que esta 
normativa é retroativa e está a ser adotada em edifícios antigos através de ajustes que consideram 
razoáveis. Admitem que é difícil definir o que é “ajuste razoável”, destacando que muitos arquitetos 
em Espanha estão à espera que exista outro Documento Básico com soluções para edifícios existentes, 
considerando que este é um tema difícil de contornar na atualidade. Mencionam que legislação italiana 
está muito mais avançada em termos de centros históricos, porque Itália tem mais edifícios antigos e 
protegidos. Referem que em Espanha o contexto é diferente, dado não existiram tantos edifícios 
protegidos, mas muitos dos anos 60 e 80 degradados. Por último, explicam que estão a estudar 
soluções que permitem inserir os ascensores pela fachada e nos pátios, sublinhando a dificuldade 

                                                      
122 Arquiteto Juan Queipo de Llano Moya, Colaborador do Documento Básico de Segurança de Utilização e Acessibilidade, 

ICCET, Madrid, entrevistado a 22 de Maio de 2013. 
123 Arquiteta Elena Frías López, Colaboradora do Documento Básico de Segurança de Utilização e Acessibilidade, ICCET, 

Madrid, entrevistada a 22 de Maio de 2013.  
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destas soluções para edifícios antigos protegidos, sendo necessário primeiro haver uma avaliação da 
comissão do património responsável antes de intervir. 

Na sua entrevista, Gil menciona que o primeiro passo é constatar o estado da acessibilidade dos 
edifícios, e que obras se pode fazer para garantir a acessibilidade nos edifícios, nomeadamente com o 
apoio de financiamento tanto ao nível do Estado, como da Câmara Municipal. Expõe que os 
residentes, maioritariamente idosos e com fracos recursos, se deparam com este problema, sobretudo 
nos edifícios dos centros históricos em Espanha. Neste sentido, Seguí 124 reforça a importância de se 
intervir nos edifícios dos centros históricos, instalando equipamentos de acessibilidade através da 
fachada e de acesso fácil pela rua, simplificando o acesso tanto para as pessoas, como para os 
bombeiros.  

Também neste ponto pretende-se apontar soluções normativas para o melhoramento da exigência de 
utilização dos edifícios. Assim, de Llano Moya e López (2012) estudam a melhoria da prevenção e 
redução dos riscos de acidentes por parte dos usuários. Explicam que estabelecem limites aceitáveis 
dentro das exigências de utilização dos edifícios, sublinhando que se deve encontrar um grau de 
equilíbrio, ou proporcionalidade entre o grau de intervenção e o que é exigido, de modo a que uma 
pequena intervenção não suponha a total adequação aos níveis exigíveis para obra nova, o que torna na 
maior parte dos casos a intervenção nos edifícios antigos inviável. 

Nos contextos de Itália e Espanha, embora a normativa apresentada tenha em conta a melhoria das 
condições de acessibilidade e utilização dos edifícios, de modo a melhorar a mobilidade e a 
acessibilidade aos e nos edifícios. Em Itália a normativa em vigor propõe medidas elementares para a 
melhoria das condições de acessibilidade (iluminação, instalação de estruturas móveis, modificação de 
portas de acesso); define diversos níveis de acessibilidade (acessibilidade, visibilidade e 
adaptabilidade) e possibilita a criação de situações de exceção na aplicação da normativa em casos 
justificáveis. Em Espanha o DB SUA inclui critérios tendo em conta os vários tipos de intervenção 
(reforma, a mudança de uso e a ampliação); embora apele à aplicação dos requisitos do documento, 
salienta a importância da manutenção dos edifícios existentes em casos de reforma ou manutenção. 
Permite que a intervenção em caso de reforma possa alcançar níveis distintos de melhoria em relação 
aos usuários em cadeiras de rodas, caso não seja possível cumprir todas as exigências do CTE. Este 
documento inclui os critérios de proporcionalidade e flexibilidade através da aplicação de medidas 
parciais e compensatórias nos edifícios, tendo em conta o seu valor patrimonial e os aspetos acima 
expostos.  

 

3.4.5. EXIGÊNCIAS DE PROTEÇÃO CONTRA O RUÍDO 

A proteção ao ruído do ambiente externo e do ambiente interno das habitações insere-se na 
problemática das exigências de proteção contra o ruído, e que derivam das Diretivas Europeias. Cada 
país faz a adaptação destas exigências de acordo com o seu contexto, através de uma coordenação 
entre as entidades nacionais, regionais e locais. Em Itália e Espanha as normativas relativas à proteção 
contra o ruído são um assunto definido tanto ao nível nacional, no que se refere às exigências gerais 
sobre o ruído, como ao nível municipal relativamente às exigências específicas estabelecidas em 
funções do tipo de zona (área residencial, área industrial…).  

No caso particular de Itália, na Legge 26 ottobre 1995, n. 447, Legge: quadro sull'inquinamento 
acústico (Italia 1995) estabelece-se princípios fundamentais em matéria de proteção do ambiente 
                                                      
124 Arquiteto Victor Seguí i Santana, Docente e Diretor da Faculdade de Arquitetura em Sant Cugat del Vallès, UPC, 

Barcelona, entrevistado a 30 de Maio de 2013.  



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

98 

externo e do ambiente da habitação da poluição sonora (art.1.1º). Esta lei menciona que é da 
competência do estado a coordenação da atividade acústica e a definição da normativa técnica geral. 
Aponta também que esta lei tem como objetivo a homogeneização da certificação acústica e 
verificação da sua aplicação, bem como a coordenação da atividade de investigação e da 
experimentação técnico-científica (art.3º). Mais tarde, esta lei é adotada no Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici 
(Italia 1997) que determina, quanto ao ambiente interior dos edifícios, valores limites dos requisitos 
acústicos, a fim de reduzir a exposição humana ao ruído (art.1º).  

Ao nível regional, destaca-se neste estudo, como exemplo, a região do Véneto com a Legge regionale 
10 maggio 1999, n.º 21, Norma in materia di inquidamento acústico (Italia 1999c), que tem como 
objetivo a promoção e salvaguarda da saúde pública e a requalificação ambiental. Neste documento 
tem-se como âmbito de aplicação a proteção da poluição sonora externa e interna em todo o território 
regional (art.2º), referindo a importância da elaboração de um plano de classificação acústica pelas 
câmaras municipais (art.º3.1º). Acrescenta-se que as câmaras municipais devem prever planos 
municipais de reabilitação acústica com o devido suporte técnico e científico competente através do 
departamento da província (art.5º).  

Ao nível municipal, e usando como exemplo, o Município de Verona, no Regolamento Comunale per 
la Disciplina delle attività Rumorose (Italia 2013) prevê-se requisitos acústicos passivos dos edifícios, 
tendo em conta o uso (art.4.1º). Por outro lado, estabelece-se a necessidade de um relatório dos 
requisitos acústicos dos edifícios a ser preparado por um técnico habilitado, segundo os conteúdos 
indicados nas linhas guia aprovadas pelo Dirigente da Coordenação Ambiental da Câmara Municipal 
de Verona (art.4.2º) e que define as emissões sonoras das atividades temporárias (art.13.º), os limites 
acústicos e horários (art.15º e art.18º), bem como os limites para as atividades com funcionamento 
noturno (art.27º).  

No contexto de Verona, Menon indica que quanto às exigências de proteção contra o ruído não 
existem intervenções nos edifícios, visto que é realizado um estudo de zonamento acústico da cidade 
através do PAT125, documento que impõe limites de ruído durante o dia e durante a noite, havendo 
zonas de exceção, consoante as atividades existentes. Dá como exemplo a zona da Arena do Teatro 
Romano onde existem espetáculos que produzem ruído, bem como as zonas residenciais aonde 
existem bares noturnos e outras atividades que produzem ruído, mas que têm horários noturnos a 
serem cumpridos. 

Em Espanha, o Documento Básico de Protección Frente al Ruido (DB HR) (España 2011b) inserido 
no CTE, com comentários do Ministério do Fomento e da Habitação, tem como objetivo apoiar os 
técnicos nas opções de intervenção. Este documento destina-se a regulamentar os limites acústicos do 
ruído dentro dos edifícios em condições normais de aplicação, prevenindo o risco de mal-estar, ou 
doenças que o ruído possa causar aos usuários (art.14.2). Para cumprir esse objetivo, os edifícios 
deverão sofrer obras de intervenção de modo a adequarem as características acústicas aos ruídos 
aéreos, aos ruídos de precursão e ao ruído produzido pelas instalações (elevadores).  

O DB HR especifica parâmetros objetivos e sistemas de verificação que asseguram a satisfação das 
exigências básicas. Contudo, para reformas parciais em edifícios existentes este documento permite 
uma adequação pontual dos elementos (paredes, pavimentos, tetos…). Na reforma integral, mudança 
de uso e/ou ampliação do edifício, é necessária uma adequação global do DB HR a todo o edifício, ou 
a todo o recinto. No entanto, quando os edifícios têm valor histórico-arquitetónico reconhecido e as 

                                                      
125 PAT: Piano di Assetto del Territorio. 
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intervenções nesses edifícios implicam técnicas e custos que são inviáveis, a aplicação do DB HR 
recorre aos critérios de proporcionalidade e de flexibilidade já explicados. Todavia, as exigências 
impostas por este documento não são aplicáveis a edifícios antigos sujeitos a obras de manutenção ou 
reparação.  

Ao comparar-se os dois contextos de análise, Itália e Espanha, constata-se que a normativa destes dois 
países estabelecem princípios e fundamentos em matéria do ambiente externo e do ambiente da 
habitação contra a poluição sonora, delimitando valores para os requisitos acústicos. Contudo, no caso 
de Itália estes requisitos são integrados nas leis regionais e permitem planos de classificação acústica 
elaborados através das câmaras municipais, que fazem um levantamento sobre as funções dos edifícios 
existentes e estabelecem os limites sonoros consoante as funções exercidas nas áreas urbanas, 
impondo restrições de atividades noturnas, sobretudo em centros históricos antigos. A este propósito, 
Fianchini e Fontana (2010) realçam a necessidade de haver uma análise do património edificado, já 
que as características construtivas dos edifícios antigos, quando constituídas por paredes de pedra 
espessas, por exemplo, podem ser um fator positivo no controlo das condições acústicas.  

Em Espanha, os limites dos requisitos acústicos de proteção contra o ruído também estão inseridos em 
documentos municipais, embora o DB HR do CTE seja o documento geral que se aplica em todo o 
território Espanhol e imponha critérios gerais para a construção nova, sendo menos impositivo para as 
intervenções em edifícios antigos, sobretudo quando se trata de manutenção ou reparação. Neste 
estudo, Carrascal García, Maria Belén Casla Herguedas e Romero Fernández (2012) referem que os 
critérios gerais impostos no DB HR procuram a máxima adequação possível, permitindo que se 
chegue ao nível possível e desejável, respeitando critérios, patrimoniais, económicos e técnicos, 
fazendo uso do critério de flexibilidade da normativa.  

Também Romero Fernández126 e Carrascal García127 afirmam que o DB HR, quando dirigido para a 
intervenção em edifícios antigos, tem por objetivo permitir a adequação até ao nível que seja possível 
aplicar por parte dos técnicos. Esclarecem que, dependendo da situação e tendo em conta os critérios 
económicos e técnicos, é dada oportunidade aos projetistas de usar soluções alternativas ao estipulado, 
desde que o projeto seja acompanhado de uma memória descritiva, justificativa. Realçam que, mesmo 
quando não se cumpram todos os requisitos, é importante melhorar as condições de conforto acústico. 
Indicam também que, para as exigências de isolamento acústico das fachadas dos edifícios existentes 
expostos aos sons aéreos, deve ser consultado o mapa de ruído da zona e do tipo de edifício, sendo que 
os valores definidos nesse mapa têm que ser cumpridos. São da opinião que não se deve substituir as 
janelas, justificando que duas janelas normais funcionam, muitas vezes, melhor que uma muito boa. 
Acrescentam que a alteração dos limites de ruído consoante o uso é um assunto que fica a cargo da 
câmara municipal, das suas prescrições e licenças de zona. Referem que em Espanha não são 
obrigatórias medições no local, sendo ainda menos obrigatórias em edifícios existentes. Apontam que 
o passo seguinte é o de satisfazer os residentes através do melhoramento acústico dos edifícios, 
cabendo aos proprietários decidir o grau de proteção acústico a atribuir às suas habitações. 

 

                                                      
126 Arquiteta Amelia Romero Fernández, Colaboradora na reformulação do Documento Básico de Proteção Contra o Ruído, 

ICCET, Madrid, entrevistada a 22 de Maio de 2013. 
127 Arquiteta Teresa Carrascal García, Colaboradora na reformulação do Documento Básico de Proteção Contra o Ruído, 

ICCET, Madrid, entrevistada a 22 de Maio de 2013. 
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3.4.6. EXIGÊNCIAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA 

As diretivas da Comunidade Europeia têm vindo a consciencializar todos os países para a necessidade 
de preservar recursos no sentido de valorizar mais o ambiente, associando-a à poupança energética dos 
usuários. Contudo, o contexto de cada país (Itália e Espanha) é exigida a aplicação da normativa de 
forma diferenciada, tendo em conta o clima e as características construtivas dos edifícios.  

Em Itália, o Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009, Linee guida nazionali per la 
certificazione energetica degli edifici (Italia 2009b) atesta a certificação energética, considerando as 
intervenções de reestruturação edificatória (art.3º) e os vários níveis de intervenções (art.4.3º) 
definidos pelos planos municipais, considerando a classe dos edifícios. Por outro lado, o Decreto 
Legislativo 19 agosto 2005, n.º 192, Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento 
energetico nell'edilizia (Italia 2005a) também distingue diversas intervenções em edifícios existentes 
em conformidade com as disposições do art.31.º da Legge 5 agosto 1978, n. 457, Norme per l'edilizia 
residenziale (Italia 1978).  

O Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno (Italia 2009b) é um documento onde, para 
além de considerar as particularidades do património edificado das diversas regiões, se procura alertar 
os cidadãos para os custos das intervenções nos edifícios e as contrapartidas que podem ter a esse 
nível (art.5º). Esta normativa é acompanhada pelo referencial normativo inserido no Decreto 
Legislativo 3 marzo 2011, n.º 28, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili (Italia 2011b) que define instrumentos, mecanismos, incentivos e o 
quadro institucional, financeiro e jurídicos necessários para o alcance dos objetivos para 2020 em 
matéria de quota global de energia das fontes renováveis sobre consumo final (art.1º). As regras para a 
realização de projetos de instalações alimentadas por energias renováveis são contempladas no art.4º 
deste decreto. Sublinha que as intervenções devem respeitar as disposições do Codice dei beni 
culturali e del paesaggio (Italia 2004) e as disposições do Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia (Italia 2001). No que respeita às instalações de equipamentos 
térmicos solar, esta normativa exige que haja uma comunicação prévia antes de serem colocados estas 
instalações nos edifícios (art.6º), sobretudo se inseridos em áreas protegidas e centros históricos.  

Fianchini e Fontana (2010) explicam que a legislação italiana dirigida para a poupança energética e os 
requisitos de transmissão energética para os elementos da envolvente dos edifícios depende de seis 
macro-áreas climáticas que estão divididas pelas diferentes regiões. A legislação não tem em 
consideração a situação específica de cada lugar. Criticam o programa de incentivo fiscal lançado ao 
nível nacional para melhorar a eficiência energética dos edifícios no inverno, que estimula a 
substituição, ou modificação de muitos elementos envolventes dos edifícios, como portas, janelas, 
revestimento externo, coberturas, etc. Censuram a liberdade dada aos proprietários na decisão de como 
melhorar os seus edifícios, tornando difícil controlar os resultados das intervenções, sobretudo na 
configuração externa, descaracterizando os edifícios e pondo em causa a salvaguarda de importantes 
elementos resultantes de técnicas construtivas tradicionais. 

Segundo Folli, a valorização do património deve ter presente as questões ambientais e dotar os 
edifícios, se possível, de uma maior eficiência energética. Acrescenta que se assiste à necessidade de 
sistematizar a intervenção no património edificado com documentos de apoio, e que deve considerar-
se a integração dos elementos novos a construir, respeitando as preexistências. 

Em Espanha, o cumprimento dos compromissos obtidos com a Comunidade Europeia e as suas 
Diretivas até 2020 têm sido motivo para a implementação da Ley 8/2013: Ley de Rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas (España 2013b) de modo a promover a certificação energética de 
todos os edifícios; difundir uma maior informação aos utentes sobre a importância do investimento 
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energético e seus retornos a médio e longo prazo; bem como permitir uma maior transparência do 
mercado que inclui a avaliação dos edifícios. O objetivo é melhorar a qualidade de vida dos cidadãos 
através da redução do consumo de água e de energia, e melhorar o desempenho dos edifícios através 
da realização obras que permitam instalação de isolamento térmico e/ou ventilação das fachadas 
(art.10.4º).  

O Documento Básico de Ahorro de Energia - DB HE (España 2013a) com comentários do Ministério 
do Fomento e da Habitação, é constituído por cinco documentos. Neste estudo focar-se-á na análise no 
Documento Básico da Limitação da Exigência Energética (DB HE 1). No que diz respeito às 
intervenções em edifícios existentes, este documento centra-se na linha de poupança energética do 
edifício que pode ser feita de forma pontual, tendo em conta o tipo de intervenção. Neste documento, 
aponta-se para a máxima adequação do DB HE 1 no caso de obras de mudança de uso e de ampliação, 
assim como de reforma integral, entendidas como obras que incluem uma área útil de intervenção 
superior ou igual a 1000m2, ou uma reforma superior a 25% da envolvente térmica (fachada). Este 
documento permite o uso do critério de proporcionalidade, tendo em conta o grau, ou nível de 
intervenção que se pretende atingir. Também considera o recurso ao critério de flexibilidade na sua 
aplicação a edifícios com valor histórico-arquitetónico reconhecido. 

Em Espanha, Huelva (2012) defende as medidas introduzidas pelo Real Decreto que aprova o 
procedimento básico para a certificação de eficiência energética de edifícios existentes. Este autor 
sustenta que se devem fazer estudos que melhorem a eficiência energética dos edifícios, propondo 
soluções dirigidas para a reabilitação de edifícios através de medidas conjuntas e combinadas, 
aconselhando o isolamento de fachadas e a substituição de carpintarias, afirmando que os resultados 
são muito significativos. Por sua vez, Burke, Gómez-Rubiera e González (2012) afirmam que existe a 
necessidade de equilibrar o nível de exigência nos edifícios de forma a não desincentivar os residentes 
a intervir, propondo que haja mais estratégias inseridas no contexto normativo para a reabilitação de 
edifícios, tendo em conta o grau de intervenção necessário e os critérios normativos disponíveis. Deste 
modo referem uma lacuna na normativa: a falta de critérios que venham de encontro aos aspetos 
socioeconómicos dos residentes. Por último, e nesta linha de pensamento, Martín-Consuegra Ávila, 
Alonso e Ruíz-Rivas (2013) alertam para a importância de estudos em áreas urbanas com população 
socioeconomicamente vulnerável. Sublinham que a aplicação dos parâmetros atuais estabelecidos pela 
normativa poderá não ter os resultados desejados, visto que os residentes destas áreas não possuem 
recursos financeiros para poderem suportar uma intervenção de reabilitação energética. Alertam para a 
importância de informar os residentes para os benefícios que podem obter com a melhoria das suas 
condições de conforto térmico, tentando também perceber quais as melhorias que essas pessoas 
necessitam nas suas habitações.  

Em entrevista, Martín-Consuegra Ávila128 aponta ideias adicionais sobre o seu estudo. Este técnico 
reforça que as pessoas não estão informadas sobre o que é preciso fazer nas suas habitações para 
obterem condições de habitabilidade e conforto, porque realmente esse trabalho não tem sido feito. 
Explica que o Governo obriga à reabilitação térmica dos edifícios, mas não informa o porquê de se ter 
que reabilitar, sublinhando que há falhas na informação básica. Aponta que as pessoas não sabem que 
têm que poupar energia; sabem apenas que têm que subir escadas com compras sem elevador e sabem 
que não ter casa de banho é mau. Indica que as pessoas têm conhecimento sobre as necessidades mais 
básicas, mas não têm informação para ir mais além disso. Sublinha que a solução passa por informar 
mais os residentes e usuários das habitações sobre o que se exige e se isso tem interesse para eles, ou 

                                                      
128 Arquiteto Fernando Martín-Consuegra Ávila, Colaborador a desenvolver um estudo sobre vulnerabilidade social em 

cooperação com o Ministério do Fomento e da Habitação e ICCET, Madrid, entrevistado a 22 de Maio de 2013. 
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não. Acrescenta que quando os problemas incidem sobre as condições de conforto, as pessoas não os 
vêm como algo urgente, devendo haver mais informação sobre o que são as melhorias das condições 
de habitabilidade. Por outro lado, argumenta que as dificuldades económicas dos proprietários dos 
edifícios dos centros históricos de Madrid condicionam, muitas vezes, a reabilitação dos edifícios. 
Acrescenta que zonas onde as pessoas não possam contribuir com o seu salário para a reabilitação, são 
notoriamente zonas de maior vulnerabilidade social, aonde existe um maior número de emigrantes e 
pessoas idosas. 

Também Catalán argumenta que é fundamental dar informação estruturada ao usuário para que este 
possa tomar opções, sendo necessário fazer esquemas no que se refere à certificação energética e ao 
que se deve estabelecer para a obra nova e para a edificação existente, ou seja atribuir escalas que 
permitam avaliar os edifícios. Reforça que os estudos ao nível energético para um custo ótimo de 
intervenção permitem oferecer parâmetros úteis que orientem o usuário. Indica que mais importante 
que um edifício antigo tenha um certificado energético, é que o certificado inclua medidas para 
melhorar, obrigando a adequação do edifício até um determinado nível. Encara o aproveitamento dos 
fundos europeus para melhorar a eficiência energética dos edifícios como um elemento dinamizador 
da reabilitação do património edificado em Espanha.  

Por outro lado, Gavira129 e Burke130 explicam que o objetivo do documento básico de eficiência 
energética é ter uma dupla abordagem: uma primeira centrada ao nível do país para uma maior 
poupança energética, e uma segunda orientada para os usuários, com intuito de dar maior conforto aos 
edifícios habitados, através da sustentabilidade dos gastos energéticos. Apelam para a importância da 
informação que é transmitida aos usuários e os custos económicos associados a essas melhorias. Além 
disso, esclarecem que quanto maior for o nível de reabilitação de eficiência energética imposto, menor 
é a capacidade que as pessoas têm de reabilitar; consideram que não existem retornos viáveis quando 
os custos são elevados, e as pessoas acabam por não fazer nada. Sublinham que o objetivo é baixar os 
níveis de intervenção de reabilitação energética, dando outras opções de intervenção às pessoas.  

É de referir ainda o parecer de Seguí que aponta que os edifícios antigos dos centros históricos têm 
que ter uma maior eficiência energética de forma a resolverem-se muitos dos problemas da habitação. 
Aponta esta solução através da reabilitação do edificado numa perspetiva urbana. Salienta que o que 
interessa não é ter tudo, mas é ter acesso a tudo e dar essa possibilidade às pessoas mais vulneráveis.  

Da análise dos dois países, constata-se que quando se trata de obras de grande envergadura, as normas 
referentes à eficiência e poupança energética nas habitações são de aplicação obrigatória e integral. 
Contudo, quando se trata de obras de pequena dimensão, ou se intervenha pontualmente, não se torna 
necessário aplicar estas normas na íntegra. Também se salienta que em Itália e Espanha, e quando se 
trata de edifícios com valor histórico e/ou inseridos em áreas históricas, as intervenções relativamente 
a esta exigência são limitadas, ficando sujeitas a controlo prévio pelas autoridades; no caso italiano 
sob parecer da Soprintendenza competente; no caso espanhol ficam sujeitos aos limites impostos pelo 
critério de flexibilidade e de proporcionalidade do DB HE 1. 

 

                                                      
129 Arquiteta Maria Gavira, Colaboradora a reformular o Documento Básico de Eficiência Energética, ICCET, Madrid, 

entrevistada a 20 de Maio de 2013. 
130 Arquiteto Rafael Villar Burke, Colaborador a reformular o Documento Básico de Eficiência Energética, ICCET, Madrid, 

entrevistado a 20 de Maio de 2013. 
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3.5. O REFERENCIAL NORMATIVO EM PORTUGAL  

Neste ponto analisa-se o referencial normativo em Portugal, tendo como foco as áreas selecionadas no 
estudo da normativa em Itália e Espanha, i.e. a classificação do património, processos de inventariação 
e catalogação, níveis de intervenção e regulamentação técnica dirigida para as exigências funcionais 
da habitação.  

Em Portugal existe uma normativa relativamente recente no que se refere à proteção e conservação do 
património cultural. O facto de o país não ter sofrido destruição do património edificado durante as 
últimas guerras mundiais, explica a falta de tomada de consciência em relação à preservação do 
património edificado. Segundo Baptista Neto (2001), as tendências francesas oriundas do restauro 
estilístico, e que foram aplicadas aos monumentos nacionais sob a tutela da atualmente extinta Direção 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais (DGEMN), permaneceram em Portugal até meados do 
século XX, limitando o desenvolvimento de medidas de intervenção no património edificado para 
além das categorias de bens já definidos nos documentos de salvaguarda do património edificado. 

Relativamente à conservação do património edificado em Portugal, existem três normativas: (i) a Lei 
n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e 
valorização do património cultural e revoga a Lei n.º 13/85, de 6 de Julho, do Património Cultural 
Português; (ii) o Decreto-lei n.º 309/2009, 23 de Outubro, que estabelece o procedimento de 
classificação dos bens imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do 
plano de pormenor de salvaguarda, segundo os procedimentos administrativos previstos na Lei n.º 
107/2001; e (iii) a Lei n.º 32/2012, de 14 de agosto, que estabelece o regime jurídico da reabilitação 
urbana e tem como objetivo aprovar medidas destinadas a agilizar e a dinamizar a reabilitação urbana.  

Por outro lado, existem leis e regulamentos dirigidos para construção das edificações. O Decreto-lei 
n.º 38382, 7 de Agosto de 1951, Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) define as 
normas mínimas de habitabilidade para as edificações urbanas, servindo de apoio aos técnicos 
licenciadores e projetistas. Embora, inicialmente englobasse as especialidades de proteção contra 
incêndios e o regulamento de abastecimento de água e saneamento público, estes itens foram 
posteriormente retirados deste documento. Atualmente o RGEU é utilizado para verificar as condições 
mínimas de habitabilidade das edificação, e de forma separada dos restantes documentos 
regulamentares que cumprem as exigências funcionais da habitação, como a segurança estrutural, a 
segurança contra incêndios, a acessibilidade, o conforto térmico, o conforto acústico, etc… Estes 
regulamentos técnicos dirigidos para a construção são discricionários e preparados separadamente por 
técnicos especializados, dificultando a sua consulta e aplicação, não existindo convergência nos 
objetivos de toda a regulamentação técnica.  

Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, que procede à alteração do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de Dezembro, Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – RJUE (Portugal 2014b), é uma 
norma jurídica nacional que apoia os técnicos nos procedimentos de licenciamento dos projetos de 
construção nova, ou intervenções em edificações existentes ao nível municipal. Ainda a este nível 
temos os Planos Diretores Municipais (PDM) que são instrumentos que definem regras urbanas e 
edificatórias para cada município e são apoiados pela Carta do património e a Planta das 
Condicionantes (figura 3.4). Em Portugal os documentos normativos são publicados em Diário da 
República131 a partir de 5 de Outubro de 1910. 

 

                                                      
131 Documento de promulgação das leis em Portugal. 
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Figura 3.4 - Códigos e normas de conservação do património cultural edificado em Portugal 

 

3.5.1. CATEGORIAS E VALORES ASSOCIADOS AO PATRIMÓNIO CULTURAL EDIFICADO 

A Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e 
valorização do património cultural (Portugal 2001a), define património cultural como um bem que 
testemunha o valor civilizacional e cultural, com especial interesse histórico, paleontológico, 
arqueológico, linguístico, documental, artístico, etnográfico, científico, industrial, tecnológico ou 
social. Este documento refere que o património cultural é aquele que reflete os valores de memória, 
antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, singularidade, ou exemplaridade e que constitui 
parte da identidade Portuguesa e memória coletiva (art.2º). Entre as categorias de bens patrimoniais, 
diferencia como bens imóveis: monumentos, conjuntos históricos e sítios históricos (art.15.3º). 
Esclarece ainda que todos os bens imóveis protegidos beneficiam de uma área envolvente de proteção 
com um raio de 50 metros (art.43.1º).  

O Decreto-lei n.º 309/2009, 23 de Outubro, que estabelece o procedimento de classificação dos bens 
imóveis de interesse cultural, bem como o regime das zonas de proteção e do plano de pormenor de 
salvaguarda (Portugal 2009) previstos na Lei n.º 107/2001 (art1.º), determina que um bem é 
classificado nas categorias de monumento, conjunto histórico ou sítio histórico, nos termos em que tais 
categorias se encontram definidas no direito internacional (art.2.1º). Esta classificação advém de 
diretrizes generalistas inseridas nos documentos de salvaguarda do património e da Convenção da 
UNESCO de 1972, através dos valores excecionais que dão origem à classificação de alguns centros 
históricos. A normativa Portuguesa dirigida para a proteção do património cultural evidencia a 
importância das diferentes categorias de bens e valores associados (memória, tradição, estética, 
antiguidade, autenticidade, originalidade, raridade, etc.), ideia também defendida pelo já extinto 
Instituto Português do Património Arquitetónico Lopes (1993) e expressa por Ferreira (1997).  
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Neste sentido, Santos132 reforça este aspeto ao revelar que os critérios de classificação e salvaguarda 
do património edificado são baseados, frequentemente, nos critérios que avaliam os valores 
excecionais universais estipulados na Convenção da UNESCO de 1972 e que dão origem à 
classificação, nomeadamente: originalidade, integridade, autenticidade e raridade, defendendo a 
aplicação de critérios gerais. Sublinha que quando o património é classificado segundo um ou vários 
destes critérios, estes devem constar na candidatura que dá origem à sua classificação.  

Assim, as leis de proteção do património cultural e histórico, no contexto dos três países, que dão 
origem à classificação das categorias de bens baseiam-se nas diretrizes da UNESCO que definem os 
critérios de valor excecional. Contudo, enquanto em Itália e em Espanha a lei apoia-se em critérios 
claros em termos regionais e territoriais, em Portugal a normativa dirigida para a proteção e 
valorização do património cultural133

 classifica categorias de bens imóveis (monumentos, conjuntos 
históricos e sítio históricos) adotando os termos definidos pelo direito internacional, permitindo a 
interpretação difusa da normativa.  

 

3.5.2. PROCESSOS DE INVENTARIAÇÃO E CATALOGAÇÃO 

Em Portugal, a Lei 107/2001 (Portugal 2001a) defende o inventário e catalogação sistemáticos do 
património edificado como forma de atualizar e identificar o património cultural (art.6º) e, ao mesmo 
tempo, como medida legal de proteção (art.16º) de forma a evitar o seu desaparecimento ou 
degradação (art.61º). Qualquer pessoa singular pode requerer a inventariação de um bem, se 
devidamente justificado (art.62º). 

Em Portugal a inventariação é definida (Lei 107/2001) como uma inspeção sistemática realizada com 
o objetivo de atualizar a informação do estado de conservação dos imóveis classificados, catalogando-
os (art.19º, n.º 1 e 2) e dando aos municípios autoridade para decidir os bens com interesse a preservar 
(art.15.6º). A inventariação do património dirige-se preferencialmente para os bens culturais 
singulares, como os monumentos, ou imóveis com interesse nacional, designados por “tesouros 
nacionais” (art.15.3º), funcionando como ferramenta de proteção legal e de suporte à sua conservação 
e à divulgação da sua existência, numa ação coordenada pelo Governo (art.61º, n.º 1 e 2). Os bens 
públicos para inventário devem ser apresentados pelas autarquias locais (art.63.1º), e os proprietários 
dos bens classificados, ou inventariados têm o dever de facilitar a administração do património 
cultural e fornecer informação necessária para a execução desta lei (art.21º, alínea a).  

Contudo, os critérios de classificação, ou inventariação presentes nesta lei são genéricos, sendo 
referidos aspetos como: o carácter matricial, o testemunho de vivências ou factos históricos, o valor 
estético, técnico ou material intrínseco do bem; extensão do bem à memória coletiva; importância do 
bem do ponto de vista da investigação histórica ou científica… (art.17º).  

Note-se também que a Lei 107/2001 (Portugal 2001a) não obriga a uma inventariação e catalogação 
dos edifícios em geral, mas indica que deve haver instrumentos de valorização do património através 
de um inventário geral dirigido ao património cultural (art.71º alínea a). Na leitura deste documento, 
conclui-se que o Estado encoraja a proteção e conservação dos imóveis classificados como 
monumentos nacionais, apontando a importância da organização de uma base de dados referente a 
aspetos arqueológicos, arquivísticos e documentais relativos a este património classificado (art.22º, n.º 
                                                      
132 Advogado Walter Santos, Técnico da Direção Regional da Cultura do Norte (DRCN), Porto, entrevistado a 20 de Outubro 

de 2011. 
133 Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, Estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do património 

cultural (Portugal 2001a). 
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1 e 2), e não clarifica a obrigatoriedade da catalogação do património imóvel na sua íntegra. Também 
o conteúdo dos planos de pormenor não é delineado. Para além disso, são planos sujeitos aos 
instrumentos de gestão territorial e ao levantamento da ocupação e usos prioritários do solo (artigo 
53.º alínea a). Assim, constata-se que deveria haver mais incentivos ou instrumentos de valorização do 
património edificado não monumental, sobretudo, o residencial que se encontra em zonas históricas 
por vezes muito degradadas. Esta situação é contrária ao que acontece em Itália e Espanha, onde se 
assiste a uma catalogação e inventariação do património edificado como um todo, favorecendo-se os 
planos de pormenor como meio de facilitar informação aos técnicos.  

A opinião de Melo134 espelha um pouco esta realidade, revelando a necessidade de manter o cadastro 
urbano para manter o equilíbrio da malha urbana, explicando que nas áreas não classificadas o 
interesse fica pela rua e pelo edifício que pode vir a ser classificado pelo seu valor patrimonial. Pelo 
contrário, nas áreas protegidas a lógica ultrapassa o edifício singular e passa a analisar-se o conjunto. 
Sublinha que a classificação de áreas urbanas e/ou imóveis é visto como um instrumento jurídico, 
dado que o valor patrimonial é atribuído através de uma lei, acabando o tecido urbano das áreas 
históricas por ter de seguir uma linha jurídica. 

Neste debate, Pedro135 realça a importância de se fazer um estudo sobre o valor patrimonial dos 
edifícios antigos, justificando que os métodos de avaliação do estado de conservação de edifícios 
desenvolvidos no Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC) não refletem ainda esta 
problemática. Por outro lado, Teixeira136 salienta a importância da inspeção e levantamento do 
património edificado como uma questão que está explanada nos documentos internacionais. Refere 
que quanto mais aprofundada for a análise sobre o existente, mais correta e mais direta será a 
intervenção para resolver o problema. Reforça que a reabilitação não é compatível com facilitismos e 
com atitudes de massificação; cada edifício deve ser analisado e inspecionado em profundidade, 
sublinhando ser este um ponto incontornável e indiscutível. Aponta também a necessidade de haver 
equipas multidisciplinares no levantamento do património edificado e das técnicas construtivas 
tradicionais. Sustenta que a reabilitação exige mão-de-obra qualificada que permita uma maior 
qualidade na intervenção. 

Deste modo, em Portugal assiste-se a uma preocupação pela inventariação e catalogação dos bens 
imóveis classificados e a sua proteção. Contudo, a normativa poderia ser mais incisiva e esclarecedora 
sobre a necessidade de inventariação ou catalogação de edifícios que, embora não classificados 
singularmente, integram conjuntos e sítios históricos, bem como de edifícios localizados fora de áreas 
protegidas, o que limita o conhecimento por parte das entidades locais e dos técnicos que queiram 
intervir no património edificado, sobre o estado de conservação e valor dos edifícios de cada 
município e região do país.  

 

3.5.3. NÍVEIS E MEDIDAS DE INTERVENÇÃO  

Em Portugal, as medidas e níveis de intervenção são descriminadas na Lei 107/2001 (Portugal 2001a). 
Esta lei estabelece níveis de intervenção para o património edificado classificado como monumental e 

                                                      
134 Arquiteta Ângela Melo, Técnica da DRCN, Porto, entrevistada a 20 de Outubro de 2011. 
135 Arquiteto João Branco Pedro, Técnico do Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC), entrevistado a 7 de 

Dezembro de 2011, 11 Janeiro de 2013 e 12 de Maio de 2014.  
136 Arquiteto Joaquim Lopes Teixeira, Docente da disciplina de Construções da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 

Porto, entrevistado a 21 de Junho de 2012.  
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de interesse nacional. Estes níveis incluem obras de conservação, modificação, reintegração e restauro 
que devem ser elaborados e subscritos por técnicos qualificados. A intervenção nos imóveis 
classificados deve ser acompanhada por um relatório final remetido à administração do património 
cultural competente, que justifique e enquadre a intervenção no âmbito da inspeção e diagnóstico 
realizados, e do valor artístico, histórico e/ou cultural do edifício. Este relatório final é obrigatório e 
requerido após a conclusão das obras, devendo justificar as técnicas, metodologias, materiais e 
tratamentos aplicados. Além disso, a administração competente de avaliação pede que seja anexada 
documentação gráfica e fotográfica, bem como outros documentos considerados pertinentes para a 
justificação das obras efetuadas (art.45º). Esta lei refere ainda que os monumentos, conjuntos 
históricos e sítios históricos não podem estar sujeitos a ações de intervenção aleatórias, especialmente 
que envolvam mudanças morfológicas, volumétricas e cromáticas (art.52.2º). No entanto, a lei de 
proteção do património (Lei 107/2001) descura os critérios dirigidos para o património edificado 
ordinário, ou seja não classificado.  

A administração do património cultural competente em Portugal funciona a nível regional, havendo 
várias direções regionais da cultura, art.4.º do Decreto-Lei n.º 215/2006 (Portugal 2006c). Estas 
direções regionais são serviços periféricos do Ministério da Cultura que têm por missão, na sua área de 
atuação geográfica e em articulação com os organismos centrais do Ministério da Cultura, criar 
condições de acesso aos bens culturais e acompanhar as ações relativas à sua salvaguarda e 
valorização (art.18º). Neste sentido, Costa137 aponta ser preciso ter em conta conceitos teóricos em 
torno da salvaguarda do património edificado, nomeadamente a identificação do seu estado de 
conservação, o modo como é gerido e o meio e o tecido social onde se intervém. Por outro lado, Melo 
sublinha que a prática geral da gestão do património não é separada da prática que se faz nos edifícios 
ordinários do país inteiro. Aponta que as câmaras municipais se encontram muitas vezes desprovidas 
de arquitetos, o que leva a concluir que muitas das resoluções são tomadas por pessoas que não têm 
formação dirigida para este tipo de decisões.  

Também o Decreto-Lei n.º 136/2014, RJUE (Portugal 2014b) define diferentes níveis de intervenção, 
nomeadamente: obras de conservação, obras de alteração, obras de reconstrução, obras de 
reconstrução sem preservação das fachadas, obras de ampliação e obras de demolição (art.2.1º). 
Define o princípio da proteção do existente (art.60º), sendo muito semelhante ao prescrito na Lei n.º 
32/2012 que define o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana (RJRU) (Portugal 2012) que aponta 
também para a proteção do existente como a realização de intervenções no edificado que, embora não 
cumpram o disposto em todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à data da intervenção, 
não agravem a desconformidade dos edifícios relativamente a estas disposições, ou tenham como 
resultado a melhoria das condições de segurança e salubridade da edificação, ou delas resulte uma 
melhoria das condições de desempenho, segurança funcional, estrutural e construtiva da edificação. 
Por outro lado, considera que caso o sacrifício decorrente do cumprimento das disposições atuais seja 
desproporcionado face à desconformidade, ou agravado pela realização da intervenção, não se devem 
aplicar os regulamentos atuais (art.4º, alínea h) do RJRU). Esta Lei n.º 32/2012 sublinha que as 
operações de reabilitação urbana têm o dever de: a) preservar as fachadas e b) os elementos 
arquitetónicos e estruturais com valor patrimonial, c) manter o número de pisos acima do solo e no 
subsolo, d) não reduzir a resistência estrutural do edifício, designadamente ao nível sísmico, e 
observar as opções de construção adequadas à segurança estrutural e sísmica do edifício (art.77º-A, 
ponto 2).  

                                                      
137 Arquiteto Jorge Costa, Técnico da DRCN, Porto, entrevistado a 20 de Outubro de 2011. 
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O novo Decreto-lei n.º 53/2014, de 8 de Abril, que define o atual Regime Excecional de Reabilitação 
Urbana (RERU) (Portugal 2014a), considera também operações de reabilitação as seguintes operações 
urbanísticas: a) obras de conservação; b) obras de alteração; c) obras de reconstrução; d) obras de 
construção ou de ampliação, se condicionadas por preexistências que impossibilitem o cumprimento 
da legislação técnica aplicável, desde que não ultrapassem os alinhamentos e a cércea superior das 
edificações confinantes, e não agravem as condições de salubridade e segurança destes edifícios, ou de 
segurança de outras edificações; e) mudanças de uso. O RERU reforça também o princípio da 
“proteção do existente”, dispensando a aplicação de alguns artigos do RGEU, das Normas Técnicas de 
Acessibilidade - NTA (Decreto-lei n.º 163/2006, 8 de Agosto), desobriga a instalação de redes de gás 
(Portaria n.º460/2001, de 8 de Maio) desde que esteja prevista outra fonte de energia, bem como isenta 
o cumprimento dos requisitos de melhoria de desempenho energético dos edifícios - REH (Decreto-lei 
n.º 118/2013, de 20 de Agosto), se existir incompatibilidade de ordem técnica, funcional, económica 
ou de valor arquitetónico que deverá ser justificada com um termo de responsabilidade subscrito pelo 
técnico autor do projeto. Constata-se assim que é ainda excluída a obrigatoriedade de instalação de 
infraestruturas de telecomunicações em edifícios, contudo exige que as intervenções não podem 
diminuir as condições segurança e salubridade da edificação nem a segurança estrutural e sísmica do 
edifício.  

Ao nível municipal, o RJUE define diversos tipos de obras, mas não as associa a uma catalogação 
específica do património edificado em geral. Salienta-se que o RJUE e o RJRU, no que se referem à 
proteção do existente, afirmam que as intervenções em património edificado existente não podem 
agravar as condições físicas e estruturais existentes, devendo melhorar as condições de salubridade e 
segurança do edifício. No entanto, trata-se de um critério difuso que não ajuda os técnicos locais a 
assumir uma posição clara sobre os projetos apresentados às câmaras municipais. Por outro lado, o 
RERU isenta os edifícios antigos de cumprir algumas exigências funcionais da habitação (requisitos 
acústicos, energéticos, de instalações de gás e infraestruturas de telecomunicações em edifícios com 
mais de 30 anos; normas técnicas de acessibilidade e algumas disposições do RGEU), como já foi 
referido atrás. Esta flexibilidade (questionável) que o RERU permite, sem o devido enquadramento 
técnico justificativo, permite desresponsabilizar as entidades locais e atribui poder aos técnicos para 
realizar intervenções no património edificado de forma quase livre. 

Quanto aos procedimentos de controlo nas ações de intervenção do património edificado na procura da 
sua salvaguarda, a Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro (Portugal 2001a) refere que os proprietários de 
bens imóveis classificados devem facilitar a informação à administração competente do património 
cultural (art.21º) e devem comunicar situações de perigo (art.32º). Esta lei obriga que as obras sejam 
elaboradas com a autorização e acompanhamento do órgão competente que determina ou afere a 
classificação final (art.45º), cabendo ao dono de obra a apresentação de um documento final 
justificativo e descritivo da obra realizada. Por outro lado, o RJRU, relativamente à proteção do 
existente, refere que o técnico, autor do projeto, legalmente habilitado, deve declarar, através do termo 
de responsabilidade as desconformidades com as normas em vigor.  

É o RJUE que controla as operações urbanísticas e edificatórias ao nível municipal (art.3º); os 
processos são acompanhados por técnicos camarários que acompanham os procedimentos de controlo 
das obras, assegurando a aplicação da normativa (art.8º n.ºs1 e 3); estes técnicos emitem pareceres 
sobre os projetos (art.10º). Salienta-se que, embora este documento admita obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração ou demolição de edifícios classificados, ou em vias de classificação 
e/ou situados em zona de proteção, estas obras estão sujeitas a licença administrativa, bem como as 
obras de reconstrução sem preservação das fachadas e as obras de demolição das edificações que não 
se encontrem previstas em licença de obras de reconstrução (art.4.º, alínea d, e, f).  
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Realça-se ainda que este diploma tem como procedimento de controlo essencial o dever de conservar, 
através de obras de manutenção que devem ser realizadas pelo menos de 8 em 8 anos. É também 
obrigação do proprietário realizar todas as obras necessárias à segurança e arranjo estético, sempre que 
necessário. Além do proprietário, a autarquia pode determinar a execução de obras de conservação 
necessárias à conceção de condições de segurança, de salubridade ou melhoria estética do edifício, 
trazendo benefícios para o proprietário. A câmara municipal pode também ordenar a demolição total e 
parcial das construções ameaçadas de ruína, ou que ofereçam perigo para a saúde pública e segurança 
das pessoas (art.89.º, n.ºs1, 2 e 3). Estabelece que o proprietário incorre em violação da lei se houver 
descuido em relação ao edifício, nomeadamente abandono total ou parcial ou desleixo do arranjo 
estético do edifício (art.89º-A, n.ºs 1 e 2), podendo estar sujeito a coima.   

Sublinha-se ainda que o município tem o dever de realizar vistorias nos edifícios, sobretudo nos 
edifícios degradados, assim como os proprietários podem solicitar essa vistoria (art.90º). O município 
também pode aplicar obras coercivas quando o proprietário não iniciar as obras que lhe foram 
determinadas nos termos do artigo 89.º, ou não as concluir dentro dos prazos que lhe forem fixados, 
podendo a câmara municipal tomar posse administrativa do imóvel para lhes dar execução imediata 
(art.91º).  

Neste sentido, Correia138 esclarece que a lei ao nível municipal obriga a que os proprietários façam 
obras de manutenção e/ou reabilitação, mantendo a traça original dos edifícios. Explica que quando os 
proprietários não fazem obras, a câmara municipal pode proceder à expropriação através do tribunal, 
entrando primeiro em contacto com o proprietário e depois notificando-o, sobretudo quando os 
edifícios representam um risco para a saúde pública por se encontrarem muito degradadas, ou em 
estado de ruína.  

Pedro menciona que o princípio da proteção do existente estabelecido no RJUE, no RJRU e no RERU 
determina como se aplica a regulamentação geral quando se realizam obras em edifícios existentes, 
sublinhando que atualmente a reabilitação urbana é uma prioridade, apontando a importância de se 
estabelecer em documentos, de caráter obrigatório ou recomendativo, normas mínimas específicas 
para as obras em edifícios existentes. Aponta o “Guia técnico de reabilitação habitacional” (Paiva, 
Aguiar e Pinho 2006) editado pelo LNEC e Instituto Nacional da Habitação (INH), como uma forma 
de atenuar essa carência. Pedro é da opinião que o Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de Abril, que aprovou 
que o RERU clarifica o princípio “da proteção do existente”, tornando mais completa esta lei que as 
leis anteriores. Aponta também que os edifícios existentes não necessitam de cumprir os níveis de 
desempenho estipulados pela normativa dirigida para edifícios novos. Indica que em cada caso o 
projetista, ou o dono de obra deve definir as exigências mínimas que devem ser garantidas. Aponta o 
guia técnico realizado por Paiva, Aguiar e Pinho (2006) e outros manuais semelhantes, como 
referências para estabelecer níveis de exigências nos edifícios antigos. Reforça esta ideia 
argumentando que não existe ainda uma legislação que inclua, no seu âmbito de aplicação, as obras 
em edifícios existentes, sendo o princípio da proteção do existente o que prevalece. Revela que, 
sempre que possível, devem ser cumpridas as normas legais atuais aplicáveis, ou pelo menos deve 
procurar aproximar-se o edifício existente ao disposto nessas normas. Por fim, clarifica que é sua 
opinião que quando se planeia uma intervenção de reabilitação devem pelo menos ser satisfeitas 
exigências que garantem adequadas condições de segurança, higiene saúde e conforto, sendo também 
relevante as exigências de adequação ao uso, aspeto, economia e sustentabilidade.  

                                                      
138 Arquiteta Alexandra Correia, Técnica do Departamento de Planeamento e Ordenamento do Território da Câmara 

Municipal do Porto, entrevistada a 15 de Dezembro de 2011. 
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Quanto aos procedimentos de controlo em Portugal, é de salientar que as vistorias são obrigatórias por 
parte do município, ou devem ser solicitadas pelo proprietário; a autarquia pode aplicar medidas 
coercivas para a resolução de situações de insalubridade, ou de ruína que coloquem em risco a 
segurança pública, embora não seja ainda claro quais os critérios de controlo e sanções a ser aplicadas 
às obras abusivas realizadas sem autorização.  

Sublinha-se que em Portugal as normas nacionais mostram-se ainda difusas quando comparadas com 
as normas italianas e espanholas, sobretudo no que se refere à eficácia na definição de medidas e 
níveis de intervenção. Embora, se assista a uma preocupação com a proteção do existente, 
estabelecendo o critério de não piorar as condições da preexistência, a normativa para a reabilitação 
urbana não baliza níveis de intervenção, nem considera as características e especificidades do 
património que é diferente de região para região. Embora a normativa defina exceções na aplicação da 
lei, ainda é necessário clarificar critérios fundamentados numa catalogação do património edificado, 
como acontece em Itália e Espanha. 

 

3.5.4. EXIGÊNCIAS DE HABITABILIDADE 

Do estudo do referencial normativo relacionado com as questões técnicas, considera-se importante 
verificar as condições de habitabilidade. Em Portugal, o RGEU (Portugal 1951) rege as condições 
mínimas de habitabilidade, higiene e conforto, assim como outros requisitos técnicos a cumprir por 
todas as edificações novas e existentes. Embora mantenha a generalidade das disposições anteriores a 
2008, mantêm a revogação do capítulo referente à segurança contra incêndios nas condições especiais 
relativas à segurança das edificações, que foi revogado após saída do regulamento próprio desta 
especialidade. Realça, sobretudo, a necessidade de aplicação de materiais de construção certificados 
com a marcação pela Comunidade Europeia (CE).  

Em relação às condições de habitabilidade, o RGEU restringe a altura livre mínima de 2,70m para os 
espaços habitáveis, permitindo alturas inferiores para outros espaços como sótãos e compartimentos 
não habitados (quadro 3.5); determina que as áreas mínimas das habitações são definidas por 
tipologias estabelecidas entre o T0 e o T6. A área mínima útil da habitação (T0) tem 35m2, podendo 
conter dois compartimentos; os quartos de dormir devem ter área mínima útil de 6,5m2, para um 
quarto simples, e 9m2 para um quarto duplo, definindo também áreas mínimas para outros 
compartimentos da habitação (quadro 3.5). O RGEU sublinha a necessidade de todos os 
compartimentos habitáveis disporem de ventilação e iluminação natural, sobretudo os compartimentos 
principais (quartos de dormir, salas, salas de estar, cozinhas e casas de banho) que devem ter sempre 
janelas de abrir para o exterior. Exige que a superfície da abertura das janelas tenha pelo menos 1/8 da 
área do compartimento. Reforça a importância de existir ventilação transversal na habitação e/ou 
ventilação mecanizada centralizada. Aponta que as cozinhas e casas de banho devem ser ventiladas 
permanentemente. Note-se que o RGEU não permite a colocação de aparelhos de combustão nas casas 
de banho em qualquer circunstância. Além disso, inclui disposições relativas aos materiais de 
revestimento, impondo que sejam de fácil limpeza, estanques às águas pluviais e inundações, evitando 
humidades e traços de condensações permanentes, promovendo a salubridade das habitações. Aponta 
também que os edifícios devem garantir uma adequada temperatura interior e boa proteção acústica. 
Por fim, refere a importância das instalações e equipamentos nos edifícios, realçando a necessidade de 
abastecimento de água fria potável e a necessidade de um aparelho que forneça água quente. A casa de 
banho e cozinha devem estar equipadas, devendo a cozinha ter um fogão a gás ou eletricidade. Indica 
que os edifícios e habitações devem ter ainda instalação elétrica, sistema de evacuação de esgotos 
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ligados à rede pública e sistema de escoamento de águas residuais e pluviais. Para melhor 
compreensão destas exigências apresenta-se o quadro 3.5. 

 

Quadro 3.5 - Parâmetros sobre as condições de habitabilidade em Portugal 

Portugal 

Decreto-lei n.º 38382, 7 de Agosto de 1951, Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU)139 

Condições de Habitabilidade, Higiene e conforto: a altura livre dos pés-direitos 

- 2,70m em compartimentos habitáveis; 

- 2,20m a 2,40m em compartimentos não habitáveis (art.65º); 

- 2,40m em 50% da área dos compartimentos de sótão, águas furtadas e mansardas habitáveis, e com pelo menos 2,00m em 

qualquer ponto afastado 0,30m do seu perímetro (art.79.º). 

Condições de Habitabilidade: Dimensões das áreas mínimas na habitação e compartimentos 

- Definidas áreas por tipologia: 35m2 para T0; T1 52m2 para T1; 72m2 para T2; 91m2 para T3d (art.67º); 

- 10,5m2 para quartos de casal; 

- 9m2 para quartos duplos; 

- 6,5m2 para quartos simples; 

- 10m2 a 16m2 para as salas de estar consoante a tipologia da habitação; 

- 6m2 para as cozinhas; nas tipologias maiores deve haver suplemento de área para lavandaria (art.66º); 

- 2,10m de largura dos compartimentos quando estes forem inferiores a 9,5m2 (art.69º); 

Condições de Habitabilidade, salubridade e Conforto: Ventilação e Iluminação, Higiene e Conforto 

- Os principais compartimentos devem ser iluminados e ventilados por um ou mais vãos nas paredes em comunicação direta 

com o exterior e com área total não inferior a 1/8 da área do compartimento (art.71º); 

- Deve haver ventilação transversal efetuada através de janelas em duas fachadas opostas (art.72º); 

- As cozinhas devem ter dispositivos eficientes de evacuação de fumos, gases e maus cheiros; quando tiver chaminé ou lareira 

deverá ter pelo menos 0,50m de profundidade e conduta privada (art.109º); 

- As instalações sanitárias deverão ser integradas no perímetro das construções em locais iluminados e arejados, ou em 

espaços contíguos à habitação e serem de fácil acesso, abrigadas e localizadas de modo a não prejudicarem o aspeto exterior 

da edificação (art.85º); as retretes não deverão ter comunicação direta com salas de refeições, cozinhas, copas ou despensas 

(artigo 86.º); as instalações sanitárias deverão ter iluminação e renovação de ar permanente do exterior com vão não inferior a 

0,54m2 (em tosco);  

- Deve existir ventilação renovada, assegurada por ventilação natural ou forçada; em caso algum deverão ser inseridos 

aparelhos de combustão, nomeadamente, esquentador a gás nas instalações sanitárias (art.87); 

- As escadas de acesso aos diferentes pisos devem ser seguras, suficientemente amplas, bem iluminadas e ventiladas e 

proporcionar uma cómoda utilização (art.45.º); 

- As caves destinadas à habitação são permitidas em casos excecionais, se apresentarem desafogo e boas condições de 

habitabilidade (art.77º); 

- A construção, ou reconstrução de qualquer edifício deve assegurar o arejamento, iluminação natural e exposição prolongada 

à ação direta do sol (art.101); 

- A distância mínima entre fachadas de habitações não poderá ser inferior a 10m, salvo as edificações já existentes, anteriores 

a esta lei (art.60.º); 

- Os materiais das paredes devem garantir exigências de segurança, salubridade, proteção à humidade, a variações de 

temperatura, à propagação de ruídos e vibrações (art.23º, art.24º e art.132º); as casas de banho, retretes, copas, cozinhas e 

locais sujeitos a infiltrações devem ter pavimentos revestidos com materiais impermeáveis de superfície plana e lavável nos 

pavimentos e paredes até à altura de 1,50m (art.31º e art.41º). 

 

 

 

 

                                                      
139 Decreto-lei nacional que promulga leis para todo o território português. 
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Quadro 3.5 - Parâmetros sobre as condições de habitabilidade em Portugal (continuação) 

Portugal 

Decreto-lei n.º 38382, 7 de Agosto de 1951, Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU) 

Condições mínimas de Habitabilidade e Salubridade: Instalações e Equipamentos 

- Deve ser garantido o abastecimento de água potável (art.101); 

- As canalizações devem garantir a proteção da água contra contaminação (art.102); 

- O número de instalações sanitárias deve ser proporcional à tipologia de cada habitação, com o número mínimo de uma casa 

de banho munida de lavatório, banheira, bacia de retrete e bidé; em cada cozinha é obrigatório a instalação de um lava-loiça e 

uma saída de esgoto através de um ramal de ligação com 50 mm de diâmetro e construída com materiais que permitam o 

escoamento a temperaturas até 70ºC (art.84º); 

- As retretes deverão ser providas de uma bacia abastecida de sifão e de um dispositivo para a sua lavagem (art.88º); 

- As canalizações de esgoto dos prédios devem ser delineadas e estabelecidas de maneira a assegurar a boa evacuação dos 

materiais recebidos, e deverão ser acessíveis e de fácil inspeção (art.58.º e art.90º); 

- Deve ser assegurado o completo escoamento das águas pluviais (art.91º). 

 

Acrescenta-se a opinião de alguns especialistas sobre a análise das condições de habitabilidade 
efetuadas no contexto português de modo a complementarem esta temática. Freitas140 perante algumas 
perguntas sobre a qualidade do ar dos compartimentos interiores, realça a importância de ventilar os 
compartimentos interiores, salientando a necessidade de consultar as tabelas dos níveis de conforto 
térmico de Inverno e de Verão, e requisitos mínimos da normativa presente. Aponta a importância da 
consulta do documento ITE 50141 do LNEC. Relativamente à questão sobre como evitar as 
condensações elevadas nos compartimentos e que medidas devem ser tomadas, refere a importância de 
isolar, aquecer, ventilar e desumidificar os compartimentos, alertando para a necessidade de 
introdução de ventilação mecânica em compartimentos que não tenham ligação direta ao exterior. No 
que diz respeito aos edifícios existentes em zonas históricas, aonde a aplicação da lei é difícil, sugere 
os princípios definidos nos regulamentos e nos manuais técnicos publicados. Salienta ainda que a 
legislação existente não se dirige para a reabilitação e que deverá ser publicada uma regulamentação 
específica e flexível de apoio à reabilitação. 

Correia sustenta que o RGEU é um regulamento relativamente recente, quando comparado com os 
edifícios construídos entre os séculos XVII a XIX ou mesmo anteriores, no centro do Porto. No 
entanto, considera que algumas disposições do RGEU, sobretudo as relacionadas com as condições de 
salubridade quando avaliamos algumas características dos edifícios antigos, considerando que este 
documento impõe mínimos que podem ser ajustados à avaliação dos edifícios antigos. Dá como 
exemplo, as exigências de ventilação, largura das janelas, a dimensão dos compartimentos, a altura 
mínima dos pés-direitos.  

Também Teixeira realça a necessidade de encontrar exigências mínimas, alertando para a 
importância de haver uma visão global, mais metodológica, centrada na problemática da conservação 
do património. É da opinião que é preciso ter uma abordagem holística sobre o património, 
sublinhando a importância da arquitetura como área integradora das várias especialidades, bem como 
abrangente e coordenadora, que deverá permitir a manutenção da integridade, autenticidade e valor 
dos edifícios. Aponta ainda que, em termos de condições de habitabilidade e conforto, os edifícios 

                                                      
140 Engenheiro Vasco Freitas, Docente e Diretor do Departamento de Engenharia Civil - Secção de Construções Civis da 

FEUP, Porto, entrevistado a 06 de Junho de 2012.  
141 Santos, Carlos A. Pina dos e Luís Matias. 2006. Coeficientes de Transmissão Térmica de Elementos da Envolvente dos 

Edifícios. Editado por Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Lisboa: LNEC. 
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do século XIX já têm soluções detalhadas para isolar, impermeabilizar, introduzir luz e ventilação as 
habitações. Requisitos já considerados fundamentais na construção dos edifícios da altura. 

Da análise efetuada às condições de habitabilidade, resulta que Portugal apresenta no seu regulamento 
geral uma altura mínima de pé-direito de 2,70m para os compartimentos habitáveis, valor que é 
semelhante ao exposto na lei nacional italiana, embora a normativa deste país admita exceções neste 
parâmetro em função do contexto do património edificado de cada região e município. Já em Espanha 
a altura mínima de pé-direito apresenta valores mais baixos que variam de região para região, podendo 
chegar a 1,90m no caso de edifícios antigos na região da Catalunha. Relativamente às áreas da 
habitação e dos compartimentos, o estudo realizado mostra que as menores dimensões admitidas na 
habitação e compartimentos registam-se em Espanha. A normativa italiana apresenta diversidade nas 
áreas mínimas, dado que também considera as características do património edificado das diferentes 
regiões; este parâmetro é estabelecido nos regulamentos de higiene de cada câmara municipal. Pelo 
contrário, Portugal apresenta as disposições para as áreas mínimas das habitações e compartimentos no 
RGEU que se aplica a todas as áreas geográficas do país. 

É de sublinhar ainda que, embora havendo algumas particularidades em relação às exigências de 
ventilação, iluminação, higiene e conforto que distinguem os três países, de um modo geral, as 
normativas incluem requisitos idênticos, ou seja, a exigência de boa ventilação, iluminação e 
salubridade, bem como instalações e equipamentos que permitam o bom funcionamento e uso dos 
edifícios. 

 

3.5.5. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA ESTRUTURAL 

Em Portugal não existe uma regulamentação promulgada por lei, dirigida para a intervenção estrutural 
em edifícios existentes. Existem atualmente, e a título de exemplo, o Decreto-lei n.º 349-C/83, 30 de 
Junho que aprova o Regulamento de Estruturas de Betão Armado e Pré-esforçado (REBAP) (Portugal 
1983) o Regulamento de Estruturas de Aço para Edifícios (REAE) (Portugal 1986) mas que são 
dirigidos para construção nova.  

Os técnicos que intervêm em estruturas de edifícios existentes recorrem frequentemente aos 
Eurocódigos (EC), em particular ao EC5 (European Norme 2004) e EC6 (European Norme 2005a) 
para estruturas de madeira e de alvenaria, respetivamente, pela ausência de qualquer regulamentação 
nacional anterior nestes domínios. Por outro lado, na avaliação da segurança e intervenção estrutural 
em edifícios antigos existe uma clara adaptação dos valores e coeficientes de segurança identificados 
no EC8 (Norma Europeia 2010) dedicado ao dimensionamento de estruturas sismo-resistentes, em 
particular na sua Parte 3 (European Norme 2005b) dedicada à análise e reforço dos edifícios. Neste 
código, a inspeção é um instrumento que se reflete no nível de conhecimento adquirido e traduz, 
através da quantidade e qualidade da informação disponível, a validade dos métodos de análise 
estrutural e os valores dos coeficientes de confiança que o projetista pode adotar no projeto.  

A título geral, e ainda em relação à segurança, o RGEU (Portugal 1951) menciona que os materiais e 
as construções dos edifícios devem ser sólidos (art.128º e 129º), que a função que lhes foi destinada 
deve ser mantida sem agravamento das sobrecargas (art.130º; art.131º e art.134º), que a satisfação das 
exigências de resistência mecânica, estabilidade e segurança, na utilização e em caso de incêndio, de 
higiene, saúde e proteção do ambiente precisam de ser garantidas (art.17º) e que as fundações dos 
edifícios precisam de estar sobre um terreno estável e firme (art.15º). Por outro lado, a Lei n.º 32/2012 
sublinha que as operações de reabilitação urbana têm o dever de preservar as fachadas, os elementos 
arquitetónicos e estruturais com valor patrimonial, assim como não reduzir a resistência estrutural do 
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edifício, designadamente ao nível sísmico, e observar as opções de construção adequadas à segurança 
estrutural e sísmica do edifício (art.77º - A, alíneas a, b, d). 

Neste âmbito, Melo indica, por exemplo, a importância de saber calcular o reforço de madeiras através 
da aplicação dos EC e de conhecer a técnica construtiva da taipa. Costa ressalta a necessidade de um 
conhecimento aprofundado sobre as alvenarias e a sua recuperação em obras de reabilitação de 
construções antigas. Este autor mostra desagrado com a decisão frequente de demolição integral do 
interior dos edifícios, explicando que estas ações conduzem à perda dos elementos que fazem parte do 
valor patrimonial aos edifícios. 

Como já referido, o guia técnico de apoio à reabilitação do parque habitacional elaborado no LNEC, 
por Paiva, Aguiar e Pinho (2006) apela à necessidade de inspeção e diagnóstico dos edifícios antigos 
para identificação dos materiais e das características construtivas, bem como para análise e 
levantamento das anomalias estruturais e monitorização do comportamento, de forma a obter-se o seu 
estado de conservação e puder delinear-se estratégias de intervenção adequadas às condições 
existentes. 

O Método de Avaliação do Estado de Conservação (MAEC)142, elaborado pelo LNEC e 
posteriormente promulgado em Decreto-lei n.º 156/2006 (Portugal 2006a), tem como resultado a 
identificação e quantificação de anomalias em edifícios através de inspeção visual. O método 
considera uma hierarquia de anomalias, ponderando as associadas à segurança estrutural com o peso 
máximo.  

Neste sentido, alguns investigadores e especialistas em património edificado em Portugal têm 
desenvolvido estudos que contribuem para melhores práticas de intervenção. Appleton (2003) tem 
vasto curriculum prático e de investigação na área de reabilitação de edifícios antigos, identificados 
por este autor como sendo construídos com materiais estruturais anteriores ao uso generalizado do 
betão armado, e apresenta contributos importantes no domínio da intervenção estrutural. Também 
Guedes et al. (2002) apresentam estudos sistemáticos baseados na inspeção, diagnóstico e análise 
estrutural de edifícios antigos, na procura da identificação de anomalias estruturais, detetando 
elementos a conservar, substituir ou reabilitar, numa perspetiva integrada de priorização de medidas de 
intervenção.  

A normativa Portuguesa de segurança estrutural apresenta falta de informação técnica, nomeadamente 
critérios e medidas de intervenção dirigidos para a reabilitação de edifícios, quando comparada com a 
de Itália e Espanha. Em Portugal os técnicos recorrem a critérios e parâmetros na linha do estabelecido 
pelo EC8, sobretudo em relação a fatores de segurança. O RGEU impõe algumas disposições gerais de 
segurança estrutural para os edifícios em geral, apelando para a manutenção dos usos de modo a não 
causar alterações (em particular aumentos) de cargas em pavimentos. É de salientar também o esforço 
do LNEC no sentido de desenvolver procedimentos simples de avaliação do património construído, 
nomeadamente através de inspeção visual, e.g. MAEC. Este método, em particular, permite avaliar o 
estado de conservação dos edifícios através do levantamento de anomalias, relacionando-as com as 
leis da habitação, e tem em conta uma visão mais holística que inclui as especificidades construtivas 
do património arquitetónico. Também a normativa dirigida para a reabilitação urbana (RJRU) revela 
preocupações com a segurança estrutural dos edifícios, quando intervencionados, sobretudo na 
manutenção da resistência estrutural e sísmica, embora não aprofunde o tema.  

 

                                                      
142 Este método está relacionado com a problemática da reabilitação urbana, tendo por objetivo a atualização das rendas 

através da Lei n.º 6/2006, Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) (Portugal 2006d). 
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3.5.6. EXIGÊNCIAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

O Decreto-Lei n.º 220/2008, 12 de Novembro que Estabelece o regime jurídico da segurança contra 
incêndios em edifícios (RJ-SCIE) (Portugal 2008b), junta num só documento toda a legislação dispersa 
sobre segurança contra incêndios em edifícios. A introdução deste novo regime jurídico recomenda, 
entre outros aspetos, a avaliação dos prejuízos materiais, dos danos patrimoniais, ambientais e de 
natureza social decorrentes dos incêndios urbanos. Este documento é completado por um regulamento 
técnico, Portaria n.º 1532/2008, 29 de Dezembro, que aprova o Regulamento Técnico de Segurança 
contra Incêndio em Edifícios (RT-SCIE) (Portugal 2008c). É de referir dentro desta exigência existiu 
em Portugal um regulamento que estava dirigido para os edifícios dos centros históricos e que foi 
revogado (Portugal 1989)143. 

O RJ-SCIE (Portugal 2008b) aponta princípios gerais a cumprir na segurança contra incêndios e que 
assentam na preservação da vida humana, do ambiente e do património cultural e que devem ser tidos 
em consideração quando vamos inspecionar ou intervir em qualquer edifício. São objetivos a cumprir: 
a redução da probabilidade de ocorrência de incêndios, a limitação do desenvolvimento de eventuais 
incêndios, circunscrevendo-os e minimizando os seus efeitos, nomeadamente na propagação do fumo 
e gases de combustão, a facilitação à evacuação e ao salvamento dos ocupantes em risco e a 
intervenção eficaz e segura dos meios de socorro (art.º4). 

Este documento define 12 utilizações tipo144 (art.8º); 6 locais de risco, designados de A-F145 (art.10º) e 
12 categorias de risco (art.12º). No que se refere aos imóveis classificados, o art.3.5º estipula que 

                                                      
143 Decreto-lei n.º 426/89, 6 de Dezembro, Medidas Cautelares de Segurança Contra o Risco de Incendio em Centros 

Históricos Antigos, tinha por objetivo principal impedir a propagação de incêndios em edifícios, sobretudo, localizados em 

centros urbanos antigos. Dava relevo à necessidade de se criarem boas condições de acesso às ruas das áreas urbanas 

históricas, para que existam bocas-de-incêndios compatíveis com as dos bombeiros locais, para que existam brigadas de 

apoio local e para que haja planos de prévios de intervenção de suporte a estas áreas. Este documento referia ainda, em 

anexo, uma listagem de materiais de construção e da sua classificação quanto ao comportamento ao fogo. 
144 Tipo I – Habitacionais (Condomínios fechados para habitação, moradias isoladas, geminadas ou em banda, prédios de 

habitação); Tipo II – Estacionamentos; Tipo III – Administrativos; Tipo IV – Escolares; Tipo V - Hospitalares e Lares de 

Idosos; Tipo VI - Espetáculos e Reuniões Públicas; Tipo VII - Hoteleiros e Restauração; Tipo VIII - Comerciais e Gares de 

Transportes; Tipo IX - Desportivos e de Lazer; Tipo X - Museus e Galerias de Arte; Tipo XI - Bibliotecas e Arquivos; Tipo 

XII - Industriais, Oficinas e Armazéns. 
145 A classificação das categorias de risco: Local de risco A: local que não apresenta riscos especiais, no qual se verifiquem 

simultaneamente as seguintes condições: o efetivo total não exceda 100 pessoas; o efetivo de público não exceda 50 pessoas; 

mais de 90% dos ocupantes não se encontrem limitados na mobilidade ou nas capacidades de perceção e reação a um alarme; 

as atividades nelas exercidas ou produtos, materiais e equipamentos que contém não envolvam riscos agravados de incêndio; 

Local de risco B: local acessível ao público ou ao pessoal afeto ao estabelecimento, com um efetivo total superior a 100 

pessoas ou um efetivo coletivo superior a 50 pessoas, com as seguintes condições: mais de 90% dos ocupantes não se 

encontram limitados na mobilidade ou nas capacidades de perceção e reação a um alarme; as atividades exercidas ou os 

produtos, materiais e equipamentos que contêm não devem envolver riscos agravados de incêndio; Local de risco C: local 

que apresenta riscos agravados de eclosão e de desenvolvimento de incêndio devido, quer às atividades desenvolvidas, quer 

às características dos produtos, materiais ou equipamentos existentes, designadamente à carga de incêndio; Local de risco D: 

local de um estabelecimento com permanência de pessoas acamadas ou destinado a receber crianças com idade não superior a 

três anos ou pessoas limitadas na mobilidade ou nas capacidades de perceção e reação ao alarme; Local de risco E: local de 

um estabelecimento destinado a dormida, em que as pessoas não apresentam as limitações indicadas nos locais de risco D; 

Local de risco F: local que possua meios e sistemas essenciais à continuidade de atividades sociais relevantes, normalmente 

os centros nevrálgicos de comunicação, comando e controlo. 
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quando o cumprimento das normas de segurança contra incêndios nos imóveis classificados se revele 
lesivo dos mesmos, ou seja de concretização manifestamente desproporcionada, são adotadas medidas 
de autoproteção146 adequadas, após parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), que 
vão de encontro ao exposto na Lei n.º 107/2001. Também quando as dimensões em altimetria e 
planimetria sejam desadequadas e consideradas de perigosidade atípica, os edifícios ficam sujeitas a 
soluções do art.15º do RT-SCIE, desde que, cumulativamente, o autor justifique as intervenções do 
projeto, apresente termo de responsabilidade e as medidas sejam aprovadas pela ANPC (art.14º). 

Este diploma refere ainda que em operações urbanísticas, as utilizações I, II, III, VI, VII, VIII, IX, X, 
XI, e XII da 1.ª categoria de risco são dispensadas de apresentação de projeto de especialidade de 
SCIE, o qual é substituído por uma ficha de segurança por cada utilização-tipo, conforme modelos 
aprovados pela ANPC (art.17.2º), assim como devem ser aplicadas medidas de autoproteção 
dependendo da utilização-tipo (art.21º).  

O RT-SCIE (Portugal 2008c) complementa o RJ-SCIE na vertente técnica. No estudo deste 
documento salienta-se em particular: a importância das vias de acesso aos edifícios em caso de 
incêndio (art.3.1º); a disponibilidade para abastecimento de água para veículos de socorro no combate 
a um incêndio (art.3.3º); a verificação da volumetria, resistência e reação ao fogo das coberturas, das 
paredes exteriores e revestimentos, assim como, os vãos abertos nas fachadas e a distância de 
segurança entre eles e/ou entre outros edifícios (art.3.2º); a relação entre a altura dos edifícios e a 
largura da rua, tendo em atenção a garantia, no mínimo, da classe de resistência ao fogo padrão 
(art.7.8º, alínea a). Realça ainda a necessidade de averiguar se as paredes exteriores de empena são 
resistentes ao fogo (art.10.4º); aferir se existe uma guarda exterior em material resistente ao fogo, em 
toda a periferia da cobertura, igual ou superior a 0,60m para edifícios com altura inferior a 28m (art.9º, 
n.ºs 1 e 2); e verificar se as habitações unifamiliares estão protegidas por portas com materiais de 
resistência ao fogo propostas nestas classes (art.212º).  

No que se refere ao tipo de obras identificadas no RJUE e a aplicação do RJ-SCIE, sublinha-se que 
todos os tipos de obras em imóveis classificados, assim como as obras de alteração não sujeitas a 
controlo prévio estão isentas da aplicação deste documento. As obras de alteração sujeitas a controlo 
prévio devem cumprir apenas este código na parte alterada; as obras de ampliação devem cumprir 
apenas nas partes construídas de novo; e as obras de reconstrução devem cumprir o RJ-SCIE apenas 
nas partes sujeitas a demolição total. As obras de construção nova devem sempre cumprir esta 
regulamentação (LNEC 2013).  

                                                      
146 Medidas de Autoproteção: 1 - A autoproteção e a gestão de segurança contra incêndios em edifícios e recintos, durante a 

exploração ou utilização dos mesmos, para efeitos de aplicação do presente decreto-lei e legislação complementar, baseiam-

se nas seguintes medidas: a) Medidas preventivas, que tomam a forma de procedimentos de prevenção ou planos de 

prevenção, conforme a categoria de risco; b) Medidas de intervenção em caso de incêndio, que tomam a forma de 

procedimentos de emergência ou de planos de emergência interno, conforme a categoria de risco; c) Registo de segurança 

onde devem constar os relatórios de vistoria ou inspeção, e relação de todas as ações de manutenção e ocorrências direta ou 

indiretamente relacionadas com a SCIE; d) Formação em SCIE, sob a forma de ações destinadas a todos os funcionários e 

colaboradores das entidades exploradoras, ou de formação específica, destinada aos delegados de segurança e outros 

elementos que lidam com situações de maior risco de incêndio; e) Simulacros, para teste do plano de emergência interno, e 

treino dos ocupantes com vista a criação de rotinas de comportamento e aperfeiçoamento de procedimentos. 2 - O plano de 

segurança interno é constituído pelo plano de prevenção, pelo plano de emergência interno e pelos registos de segurança; 3 - 

Os simulacros de incêndio são realizados com a periodicidade máxima, definida no regulamento técnico mencionado no 

artigo 15. 4 - As medidas de autoproteção respeitantes a cada utilização-tipo, de acordo com a respetiva categoria de risco são 

as definidas no regulamento técnico a que se refere o artigo 15.º.  
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Melo refere a importância de aplicar a legislação de segurança contra incêndios, ou ter uma visão dos 
bombeiros relativamente aos materiais e à sua aplicação. Neste sentido Rodrigues (2009) tem uma 
perspetiva inovadora sobre a segurança contra incêndios quando analisa o centro histórico do Porto, 
identificando os riscos naturais e tecnológicos associados a esta zona da cidade. Caracteriza o 
edificado, a sua morfologia, o tipo de construção e materiais utilizados e através do diagnóstico dos 
principais problemas existentes enuncia um conjunto de princípios gerais que deve orientar as 
intervenções. Argumenta sobre os problemas da aplicação da normativa em vigor e apresenta algumas 
medidas cautelares para a resolução de não conformidades; propõe medidas compensatórias 
complementadas com medidas de autoproteção.  

Ainda dentro desta temática, refere-se a segurança das instalações de armazenamento de gás com a 
Portaria n.º 460/2001, de 8 de Maio, Regulamento de Segurança das Instalações de Armazenagem de 
Gases de Petróleo Liquefeitos (GPL) com Capacidade até 200m3 por Recipiente (Portugal 2001b). 
Esta Portaria menciona que não é permitida a colocação de mais de quatro garrafas, cheias ou vazias, 
cuja capacidade global exceda 106 dm3 no interior de cada fogo, garagem ou anexo de habitação, área 
comercial, ou outros serviços, não devendo existir mais de duas garrafas por compartimento. Também 
não deve fazer-se uso, nem devem existir garrafas de gases de petróleo liquefeitos (GPL) nas caves, 
embora sejam permitidas garrafas de GPL em compartimentos semienterrados (art.3º). No exterior das 
habitações as garrafas devem ficar contidas em cabinas, destinadas exclusivamente a esse efeito, em 
local bem visível e assinalado, encastradas, ou não na face exterior da parede do edifício, facilmente 
acessíveis aos serviços de bombeiros e aos seus equipamentos (art.5º).  

Contrariamente a Itália e Espanha, em Portugal o RJ-SCIE (Portugal 2008b) não define critérios 
distintos para edifícios novos e edifícios existentes, ou mesmo para vários tipos de intervenção. Define 
princípios gerais de aplicação que se consideram pertinentes, como a preservação da vida humana, do 
ambiente e do património cultural, através da redução da probabilidade de ocorrência de incêndios, 
facilitação da evacuação e salvamento dos ocupantes em risco e de uma intervenção eficaz e segura 
dos meios de socorro. É um documento de aplicação obrigatória para os edifícios habitacionais e 
espaços interiores das habitações. Contudo, em relação aos imóveis classificados, quando a aplicação 
deste diploma se revele lesiva e de concretização desproporcionada, devem ser adotadas medidas de 
autoproteção adequadas após parecer da ANPC. O RJ-SCIE (Portugal 2008b) é ainda complementado 
pelo RT-SCIE (Portugal 2008c) que dá apoio técnico aos projetos de segurança contra incêndios, 
salientando a importância da verificação dos meios de evacuação e das condições de comportamento 
ao fogo dos elementos e materiais que constituem os edifícios. 

No seu parecer sobre esta temática, Lopes Porto147 é da opinião que a normativa de segurança contra 
incêndios atual não é flexível, explicando que a retroatividade da sua aplicação está relacionada com a 
data da obra e o tipo de operações, o que não significa que todos os edifícios existentes têm de cumprir 
esta legislação. Aponta que o Decreto-lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, que promulga o RJ-SCIE, 
só é aplicável nas operações urbanísticas no âmbito do RJUE que venham a verificar-se 
posteriormente à sua publicação, ou em intervenções que ocorram posteriormente ao RJUE. Revela 
que a ideia inicial do Decreto-lei n.º 220/2008 era criar um regulamento geral em harmonia com o 
RJUE, mas que isso não aconteceu, já que as disposições do RJ-SCIE não estão subordinadas ao 
RJUE. Esclarece que ao existir uma regra de carácter geral e uma regra de caráter específico, que não 
é subordinada à primeira, prevalece a específica. Aponta o facto de que o art.60º do RJUE que 
estabelece o princípio da proteção do existente não se aplica no caso do RJ-SCIE, mas sim o art.90º 

                                                      
147 Engenheiro João Lopes Porto, Docente do Curso de Estudos Avançados em Reabilitação do Património Edificado da 

FEUP, Porto, e Especialista na área de Segurança Contra Incêndios, entrevistado entre Maio a Junho de 2012. 
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que prevê uma vistoria prévia antes de obras de intervenção que devem ser notificadas pelo 
proprietário, ou pela câmara municipal, quando o edifício se encontra parcialmente degradado ou 
devoluto (art.89º-A). Explica que todos os edifícios têm que ser notificados por forma a cumprir as 
exigências do RJ-SCIE quando se fazem obras com algum significado. Clarifica também que a 
Portaria n.º 1532/2008, 29 de Dezembro, que promulga o RT-SCIE, impõe um grande número de 
exigências e muito diversas, referindo que são penosas quando existe mais do que uma utilização-tipo 
num edifício. Argumenta que a regulamentação anterior tinha o cuidado de descriminar o que deveria 
ser aplicado aos novos edifícios e às remodelações, quando estas eram profundas era necessário aplicar 
a lei.  

Lopes Porto expressa a opinião que os edifícios antigos em zonas urbanas correntes, com algumas 
exceções, não têm necessidade de compartimentação geral de segurança contra incêndios. Refere o 
caso do sistema construtivo das casas antigas do Porto que, embora por razões de segurança estrutural, 
têm paredes de meação de alvenaria de pedra revestida a argamassa com bom comportamento ao 
fogo148, ou seja apresentam uma compartimentação contra incêndios que resulta naturalmente do 
sistema construtivo, salientando que se trata de edifícios relativamente estreitos, fator que também 
contribui para um menor risco de propagação do fogo. 

Sobre a questão da manutenção das condições de segurança em edifícios existentes, Lopes Porto é da 
opinião que se deveria ponderar mais sobre os problemas concretos para perceber como encontrar 
melhores soluções, sublinhando que o problema encontra-se sobretudo nos edifícios antigos devolutos 
e não nos edifícios ocupados. Salienta que a problemática dos edifícios antigos tem de ser encarada de 
forma global, não se podendo aplicar de forma cega as questões da segurança contra incêndios. 
Ressalta que as questões sobre a reação ao fogo são muito complexas e precisam de ser analisadas em 
profundidade. Refere que a casa tradicional do Porto é construída de tal forma que não necessita de 
grandes intervenções, mencionando que a compartimentação dos edifícios é importante. Esclarece que 
no caso dos edifícios antigos do Porto a proteção contra incêndios é menos complicada, porque os 
edifícios são relativamente pequenos e compostos por materiais com muito bom comportamento ao 
fogo.  

Lopes Porto ainda distingue o papel do arquiteto como uma peça fundamental na segurança contra 
incêndios: considera importante a conceção do edifício orientada de forma a não dificultar a solução 
de problemas e evidencia que a proteção passiva relaciona-se com a arquitetura e a utilização de 
materiais resistentes ao fogo. 

Assim, enquanto em Itália são propostas medidas alternativas para a intervenção no património 
edificado, baseadas na melhoria da compartimentação dos edifícios, dos meios de evacuação, da 
iluminação e da introdução de meios de combate a incêndios, e em Espanha assiste-se à introdução de 
medidas compensatórias para o caso de não ser possível aplicar as exigências de segurança contra 
incêndio estipuladas no CTE, e que incidem, fundamentalmente, na melhoria das condições de 
acessibilidade nos edifícios existentes, em Portugal não são definidas medidas alternativas para a 
intervenção nos edifícios antigos, embora todo o tipo de obras em imóveis classificados, assim como 
as obras de alteração que não estejam sujeitas a controlo prévio estejam isentas da aplicação das 
normas de SCIE. Contudo, as obras consideradas de perigosidade atípica em Portugal são sujeitas a 
soluções do RT-SCIE justificadas pelo autor do projeto, e necessitam de aprovação da ANPC. 

                                                      
148 Indica a importância de consultar o ITE 55148 do LNEC, de modo a que sejam esclarecidas algumas dúvidas sobre os 

materiais de revestimento e da sua reação ao fogo. 
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3.5.7. EXIGÊNCIAS DE UTILIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE  

O Decreto-lei n.º 163/2006, 8 de Agosto, que Aprova o regime da acessibilidade aos edifícios e 
estabelecimentos que recebem público, via pública e edifícios habitacionais (Portugal 2006b) sublinha 
que a conceção de licenciamento e autorização para a realização de obras de alteração, ou reconstrução 
das edificações existentes à data da entrada em vigor do presente decreto-lei, não pode ser recusada 
com fundamento na desconformidade com as presentes normas técnicas de acessibilidade (NTA), 
desde que tais obras não originem ou agravem a desconformidade com estas normas e se encontrem 
abrangidas pelas disposições do art.9.º (instalações, edifícios, estabelecimentos e espaços circundantes 
já existentes) e exceções, art.10.1º. Além disso, expressa que a aplicação das NTA não devem ser 
aplicadas em edifícios existentes do qual o resultado seja desproporcional, requeira da aplicação de 
meios económico-financeiros exagerados, ou não disponíveis, ou quando afete sensivelmente o 
património cultural ou histórico, cujas características morfológicas, arquitetónicas se pretendem 
preservar.  

Este diploma contém em anexo as Normas Técnicas para a Melhoria da Acessibilidade das Pessoas 
com Mobilidade Condicionada (NTA) que referem uma série de medidas de melhoramento da 
acessibilidade a edifícios de habitação, tais como: a existência de percursos acessíveis entre o átrio de 
entrada e as habitações que permita a circulação de cadeiras de rodas; existência de espaços dentro da 
habitação que permitam a circulação com cadeira de rodas; as cozinhas e casas de banho devem 
permitir acessibilidade de pessoas com cadeiras de rodas; as rampas que façam parte do percurso de 
acesso a compartimentos habitáveis devem ter a menor inclinação possível e satisfazer as condições de 
mobilidade; os pisos e os revestimentos das habitações devem ter uma superfície estável, durável, 
firme e contínua. 

Se confortarmos as NTA inseridas no Decreto-lei n.º 163/2006, 8 de Agosto, com as obras admitidas 
pelo RJUE (obras de conservação, alteração, ampliação, mudança de uso e reconstrução) conclui-se 
que as obras de conservação estão isentas da aplicação destas normas; as obras de alteração devem 
cumprir estas normas nas partes alteradas; as obras de reconstrução devem cumprir as normas de 
acessibilidade apenas nas partes reconstruídas; as obras de ampliação devem cumprir apenas nas novas 
partes construídas e as obras de construção nova devem cumprir na totalidade as NTA (LNEC 2013).  

Neste ponto o guia técnico elaborado por Paiva, Aguiar e Pinho (2006) procura responder à 
problemática da reabilitação do património edificado habitacional ao fazer um levantamento sobre os 
edifícios antigos e à existência de situações sob regulamentares como: insuficiente dimensão da caixa 
de escadas (degraus mal dimensionados, inexistência de patins que constituem perigo ao uso normal e 
à evacuação em caso de incêndio); inexistência de ascensores e de espaços para a sua instalação, entre 
outras. Recomendam que nos edifícios antigos deve haver pelo menos um percurso acessível entre o 
local de entrada/saída principal e todos os espaços que o constituem; dentro da habitação recomendam 
que seja garantida a acessibilidade à sala, à cozinha, a uma instalação sanitária e aos quartos. Sugerem 
a realização de pequenas obras a curto prazo nos edifícios sem que sejam alteradas a tipologia e a 
estrutura do edifício, mas que garantam o uso, acesso e visita permanente de pessoas com mobilidade 
condicionada, sobretudo aos espaços comuns.  

Em Portugal, tal como em Itália e Espanha, a melhoria das condições de acessibilidade e utilização dos 
edifícios tem sido objeto de estudo institucional. As NTA (Portugal 2006b) são aplicadas sempre que 
sejam efetuadas obras de alteração ou ampliação dos edifícios, estando isentas de aplicação em obras 
de conservação, quando remeta para resultados desproporcionados, solicite meios económicos 
exagerados e/ou afete as características culturais, históricas e/ou arquitetónicas do património 
edificado. 
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É de salientar ainda que as NTA vêm de encontro às preocupações pela acessibilidade e circulação 
dentro da habitação das pessoas com mobilidade condicionada. Quando comparamos os três contextos, 
reparamos que Espanha e Itália propõem níveis de intervenção, enquanto em Portugal, a normativa 
restringe a sua aplicação em função do tipo de obras, seja para edifícios novos como para edifícios 
existentes. 

 

3.5.8. EXIGÊNCIAS DE PROTEÇÃO CONTRA O RUÍDO 

A proteção ao ruído do ambiente externo e do ambiente interno das habitações insere-se na 
problemática das exigências de proteção contra o ruído que resultam das Diretivas Europeias. No 
caso de Portugal, o Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, Regulamento Geral do Ruído (RGR) 
(Portugal 2007), que resulta de diplomas anteriores, como o Decreto-lei n.º 251/87, de 24 de Junho, 
Regulamento Geral do Ruído (RGR) (Portugal 1987), aponta índices de isolamento sonoro, 
classificando as áreas urbanas como áreas muito ruidosas, ruidosas e pouco ruidosas. Também define 
os limites de isolamento sonoro entre áreas internas do edificado e da habitação.  

O Decreto-lei n.º 96/2008, de 9 de Junho, procede à revisão do Regulamentos dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios (RRAE) (Portugal 2008a). Tem por função regular o conforto acústico no 
âmbito do regime da edificação, contribuindo para a melhoria da qualidade do ambiente acústico e 
para o bem-estar e saúde das populações, em articulação com o regime jurídico relativo ao ruído 
ambiental. Tem como principal objetivo criar princípios orientadores de harmonização à luz da 
normalização Europeia, de modo a satisfazer as exigências funcionais de qualidade dos edifícios e a 
contenção de custos inerentes à execução das soluções necessárias à sua verificação. Esta normativa 
foi alterada de modo a ser compatível com as disposições do RGR, assegurando, assim, a coerência 
entre a legislação que regula a exposição ao ruído exterior, assente em critérios específicos de usos do 
solo, e os requisitos exigidos para a qualidade habitacional e o uso dos edifícios. Deste modo, o RRAE 
aponta requisitos acústicos para os edifícios que se destinam a habitação, comércio, industria, serviços, 
ou diversão; indica o índice de isolamento sonoro a sons de condução aérea entre o exterior do edifício 
e quartos, ou zonas de estar dos fogos (art.5.1º, alíneas a). Contudo, este documento refere algum 
desagravamento nos valores exigidos em operações de reabilitação, mas apenas em edifícios em zonas 
históricas. Neste sentido, as obras de reabilitação de edifícios com mais de 30 anos de idade, ou 
localizadas em Áreas de Reabilitação Urbana (ARUs), estão isentas da aplicação do RRAE. 

Em Portugal, a regulamentação de proteção ao ruído faz-se ao nível nacional, classificando as áreas 
urbanas e impondo limites de isolamento sonoro entre áreas internas e externas. O RRAE assegura a 
coerência entre a legislação que regula a exposição ao ruído exterior assente em critérios específicos 
do uso do solo, e os requisitos específicos exigidos para a qualidade habitacional e uso dos edifícios. 
Para além disso, este documento define diversos níveis de aplicação consoante o tipo de obras 
efetuados sobre os edifícios existentes e a sua idade, quando confrontados com RJUE e RJRU. Pode 
afirmar-se que nos três países a normativa relativa aos requisitos acústicos em relação aos edifícios 
antigos tem em consideração o contexto de cada intervenção. Além disso, são estabelecidos princípios 
e fundamentos, em matéria do ambiente externo e do ambiente da habitação, contra a poluição sonora, 
delimitando valores para os requisitos acústicos, sobretudo nas zonas habitacionais onde existem 
atividades noturnas de bares e eventos culturais. 
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3.5.9. EXIGÊNCIAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA  

No que concerne às exigências de eficiência energéticas, as Diretivas da Comunidade Europeia têm 
vindo a consciencializar todos os países para a necessidade de preservar recursos no sentido de 
valorizar mais o ambiente, associando-o à poupança energética dos usuários. Contudo, o contexto de 
cada país exige a aplicação da normativa de uma forma diferenciada, tendo em conta o clima e as 
características construtivas dos edifícios. Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de Agosto, 
Aprova o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios (SEC), o Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de Habitação (REH) e o Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços (RECS), e transpõe a Diretiva n.º 2010/31/UE, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 19 de maio de 2010, relativa ao desempenho energético dos edifícios 
(Portugal 2013).  

Neste estudo analisa-se o REH que determina os requisitos para os edifícios de habitação novos ou 
sujeitos a intervenções (art.2º). Deste modo, entende-se por grande intervenção aquela que resulta da 
edificação de novos corpos e onde se verifique que: i) o custo da obra relacionada com a envolvente 
ou com os sistemas técnicos preexistentes seja superior a 25% do valor da totalidade do edifício; ou ii) 
tratando-se de ampliação, o custo da parte ampliada exceda em 25% o valor do edifício existente, 
devendo ser considerado, para determinação do valor do edifício, o preço da construção da habitação 
por metro quadrado fixado anualmente, para as diferentes zonas do País, pela portaria a que se refere o 
artigo 4.º do decreto-Lei n.º 329-A/2000, de 22 de Dezembro (art.2º, alínea gg). Este documento 
aplica-se a projetos de construção de edifícios novos, grandes intervenções nas envolventes, ou nos 
sistemas técnicos de edifícios existentes (art.23º, n.º 1 alíneas b, c). Também têm como objetivo o 
conforto ambiental e a redução de necessidades energéticas, incluindo para esse efeito as 
características da envolvente opaca e envidraçada e da ventilação, e as necessidades nominais anuais 
de energia para aquecimento e arrefecimento, reduzindo as patologias nos edifícios. Quanto aos 
requisitos de ventilação dos espaços, impõe um valor mínimo de cálculo para a taxa de renovação, 
adaptável no caso de intervenções em edifícios existentes (art.24º, n.º 2, alínea b).  

Para além disso, ao confrontar o REH com as obras admitidas pelo RJUE, verifica-se que o REH só 
tem que ser cumprido nas partes alteradas dos edifícios antigos, nas partes sujeitas a demolição total 
em obras de reconstrução e nas partes novas edificadas em obras de ampliação; nas obras de 
construção nova o REH tem que ser cumprido na íntegra. 

Rodrigues e Gomes (2012) salientam que nas últimas décadas se tem descurado a problemática da 
reabilitação do parque habitacional existente em Portugal. Referem que para recuperar este parque em 
termos de eficiência energética é necessário adotar uma estratégia de reabilitação sustentável que se 
baseie na vertente energética, ambiental, económica e social de modo apropriado. Para alcançar este 
objetivo, salientam a necessidade de uma legislação adequada. Reforçam esta ideia ao observarem que 
existem gastos elevados no parque habitacional em Portugal, em termos de energia elétrica. 
Apresentam como uma solução a recuperação da envolvente exterior dos edifícios, de modo a 
melhorar as condições de conforto interno e conseguir uma efetiva poupança de recursos. No entanto, 
trata-se de uma solução que nem sempre se adapta a situações de sistemas construtivos tradicionais.  

Melo refere a propósito deste tema que que a aplicação da lei da eficiência energética deve ter em 
conta o contexto em que se aplica. Questiona sobre quem deve gerar as exceções e quais as 
ferramentas a utilizar. 

É de salientar que, no contexto dos três países estudados, quando se trata de obras de grande 
envergadura, a aplicação das normas referentes à eficiência e poupança energética nas habitações é 
obrigatória e de aplicação integral. Contudo, quando se trata de obras de pequena dimensão, como as 
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reformas cuja área útil de intervenção seja inferior ou igual a 1000m2 ou reforma da envolvente 
térmica seja inferior a 25%, ou se intervenha pontualmente, não se torna necessário aplicar estas 
normas na íntegra. Por outro lado, quando se trata de edifícios com valor histórico e/ou inseridos em 
áreas históricas, as intervenções relativamente a esta exigência são limitadas, ficando sujeitas a 
controlo prévio pelas autoridades; no caso italiano sob parecer da Soprintendenza competente; no caso 
espanhol ficam sujeitos aos limites impostos pelo critério de flexibilidade do DB HE1; em Portugal, 
quando se trata de grandes intervenções em edifícios com valor histórico, ou arquitetónico 
reconhecido não se aplica a regulamentação dirigida para comportamento térmico dos edifícios. O 
novo regulamento, REH define que edifícios de habitação existentes em Portugal não estão sujeitos a 
requisitos de comportamento térmico.  

 

3.6. CONTRIBUTOS PARA A INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO EDIFICADO  

O estudo apresentado neste capítulo dá destaque à normativa de Itália, Espanha e Portugal, nos aspetos 
relativos à intervenção em património edificado. Apura-se as categorias de bens e critérios associados, 
considerando os modelos e procedimentos de classificação do património edificado em função dos 
documentos legislativos de cada um destes três países. Analisa-se os processos de inventariação e 
catalogação e as medidas e níveis de intervenção. 

Em Itália e Espanha os processos de inventariação e catalogação, materializados em bases de dados, 
ajudam na identificação e classificação do património edificado e são essenciais para o 
estabelecimento de critérios normativos de salvaguarda e intervenção a aplicar nas regiões e 
municípios. Neste processo sobressai a importância da inspeção e diagnóstico como mecanismos 
fundamentais de avaliação e identificação do valor patrimonial e do estado de conservação, assim 
como de sustentação de medidas de intervenção e de critérios de aplicação da normativa que se adapte 
à diversidade do património edificado existente. 

A análise do referencial normativo remete também para a dimensão social, quando relacionada com as 
condições de segurança, habitabilidade, acessibilidade e conforto. No entanto, reconhece-se ainda a 
falta de alguns mecanismos que permitam conjugar as características culturais, físicas e estado de 
conservação dos edifícios com as necessidades socioeconómicas dos residentes, lacuna parcialmente 
colmatada com a introdução de critérios de flexibilidade e proporcionalidade normativos, permitindo 
considerar as especificidades físicas, económicas e técnicas do património edificado. Na realidade, a 
normativa no âmbito do património edificado deve resultar de um processo evolutivo que conjugue o 
conhecimento técnico atualizado, as necessidades diferenciadas e novos estilos de vida dos residentes 
e a salvaguarda do património. 

Desta investigação surge, por isso, a necessidade de criar uma metodologia de avaliação do património 
edificado habitado que seja integrada e multidisciplinar, ou seja que avalie as dimensões patrimonial, 
técnica e social deste património, que sustente critérios e níveis de intervenção que potenciem 
melhores práticas de intervenção e que promova a melhoria de condições de habitabilidade e 
segurança. 
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4  
METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

 

4.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICAÇÃO DA METODOLOGIA  

O estudo efetuado no capítulo 2, que evidência a necessidade de integrar as dimensões patrimoniais, 
técnicas e sociais na análise do edificado existente, salienta a relevância de se estabelecerem 
metodologias de avaliação que enquadrem as ações de intervenção em património edificado 
habitacional antigo no âmbito da investigação e desenvolvimentos nesta área. Em particular, este 
debate sublinha a importância dessas metodologias serem holísticas e integradas, ou seja de 
associarem as três dimensões, sobretudo quando dirigidas a património edificado em áreas urbanas 
centrais e históricas, onde os aspetos culturais, físicos e sociais se ligam intrinsecamente à conservação 
do património edificado.  

A relevância destas metodologias também emerge da análise do referencial normativo em Itália e 
Espanha e da contextualização da normativa Portuguesa. A pesquisa realizada sobressai a necessidade 
do levantamento, reconhecimento e avaliação do património edificado habitacional em ato prévio a 
qualquer ação de intervenção sobre o existente. Em particular, a evolução da normativa e a sua 
adaptação e aplicação ao património edificado que estão intrinsecamente ligadas a ações de inspeção e 
diagnóstico exaustivo a integrar em processos de catalogação e inventariação sistemáticos. Estes 
procedimentos constituem ferramentas fundamentais de qualquer modelo de salvaguarda do 
património edificado, promovendo a criação de medidas e níveis de intervenção dirigidos para as 
caraterísticas desse património.  

É neste âmbito que surge a proposta metodológica que se apresenta neste capítulo. Designada por 
Metodologia de Avaliação do Património Edificado Habitacional (MAPEH), vem preencher lacunas 
apontadas na literatura e integra as três dimensões de avaliação do património edificado, bem como 
discrimina os critérios que se consideram pertinentes para estes três domínios de avaliação. Resulta 
dos contributos do debate teórico e do estudo do referencial normativo, e pretende-se que seja 
aplicável à avaliação de edifícios habitacionais existentes em diferentes contextos, mas de forma 
particular em áreas urbanas críticas. A MAPEH é materializada através de um instrumento de 
operacionalização - Ficha de Avaliação (FA) - que se constitui também como ferramenta de apoio à 
inventariação e catalogação do património. A FA surge da adaptação de critérios gerais integrados na 
MAPEH e das características particulares do património edificado habitacional a avaliar num dado 
contexto, e conta com o apoio e conhecimento de técnicos e especialistas sobre esse património e a 
normativa aplicável em vigor. 

 



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

124 

4.2. APRESENTAÇÃO DA MAPEH  

A investigação em torno da reabilitação do património edificado em centros urbanos e zonas antigas 
de cidades, tema multifacetado e complexo que tem vindo a evoluir numa perspetiva multidisciplinar, 
pretende conceber, no âmbito desta tese, linhas orientadoras que conduzam à criação de critérios de 
intervenção em património edificado que contribuam para a sua salvaguarda através de processos que 
integrem as características físicas, culturais e sociais desse património e das populações que o habitam. 

Do estudo dos documentos de salvaguarda do património, dos métodos e metodologias referidas por 
autores sobre ações de intervenção do património edificado que incluem a avaliação das condições de 
segurança e de habitabilidade, bem como da análise da satisfação residencial e do referencial 
normativo, surgem critérios gerais que apontam a pertinência da avaliação do património edificado 
habitacional através da MAPEH, uma metodologia integrada e multidisciplinar que conjuga as 
dimensões patrimoniais, técnicas e sociais através da discriminação de critérios nestes três domínios 
de avaliação.  

A MAPEH vem preencher algumas das lacunas apontadas em metodologias anteriores por diversos 
autores, incorporando uma visão holística e integrada sobre a reabilitação do património edificado. É 
de sublinhar que o estudo do referencial normativo aponta para a necessidade de uma correta avaliação 
do património edificado, considerando que a sua classificação tem por base um processo de 
inventariação e catalogação exaustivo. Requer critérios de identificação apropriados às especificidades 
desse edificado e que permitam avaliar diferentes exigências funcionais e caracterizar, de forma 
qualitativa e/ou quantitativa, aspetos estruturais, construtivos, culturais e sociais desse património. A 
MAPEH, em particular através da operacionalização do seu instrumento de avaliação, permitirá 
aprofundar o conhecimento e atualizar a informação relativa a um determinado património edificado, 
contribuindo para a sua inventariação e catalogação, e tomada de decisão sobre intervenções a adotar. 
Neste âmbito, a MAPEH será um mecanismo de suporte à normativa, promovendo e apoiando a 
criação de critérios e níveis de intervenção diferenciados adaptados às especificidades do património 
edificado.  

 

4.2.1. CONTRIBUTOS METODOLÓGICOS PARA A MAPEH 

O estudo comparativo do referencial normativo de Itália e Espanha, e a posterior contextualização da 
normativa portuguesa, sublinha a necessidade de integração de processos de inventariação e 
catalogação do património edificado, para que se possa promover e sustentar a adaptação da legislação 
às especificidades do edificado habitacional existente. Este estudo mostra que a normativa é um 
processo evolutivo, sendo essencial realizar avaliações regulares através de inspeções e diagnósticos 
periódicos que permitam construir bases de dados atualizadas sobre o património edificado existente. 
Reconhece-se que a evolução da normativa relacionada com a intervenção no património edificado só 
é possível através da avaliação integrada do património, com a inclusão de equipas multidisciplinares 
na formalização de instrumentos de operacionalização, tal como se perspetiva na MAPEH, que 
culminem em procedimentos de inventariação e catalogação. 

Neste sentido, o debate em torno da reabilitação do património edificado e o estudo do referencial 
normativo deram contributos para delinear uma metodologia que engloba diversas áreas e justificam a 
formalização de diferentes dimensões da MAPEH. Tendo em conta o objeto de análise - património 
edificado habitado - justifica-se uma metodologia que tenha em conta a avaliação do valor patrimonial 
dos edifícios, das condições de segurança e habitabilidade, bem como da satisfação residencial dos 
habitantes. Desta forma, são introduzidos critérios, que advêm também dos contributos do referencial 
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normativo estudado, associados aos diferentes debates e estudos que interessam ao património 
edificado, com o intuito de criar linhas conceptuais que sustentem a MAPEH.  

A Intervenção:  

O debate em torno da intervenção em edifícios com valor patrimonial apela para a preservação 
máxima do património edificado, da sua autenticidade e integridade, e apela ao uso de metodologias e 
técnicas tendencialmente não intrusivas, dirigidas por profissionais e equipas multidisciplinares149, que 
integrem as dimensões patrimoniais, técnicas e sociais desse edificado. Na realidade, a MAPEH 
responde a este apelo ao propor uma ferramenta de avaliação do edificado que agregue estas três 
vertentes de forma a apoiar e potenciar ações de intervenção adequadas, adaptadas às condições no 
local, que validem a hipótese de investigação formulada: “Uma metodologia de avaliação baseada 
nas dimensões patrimoniais, técnicas e sociais pode contribuir para promover dinâmicas 
diferenciadas de salvaguarda do património edificado e melhorar a qualidade de vida dos 
residentes”. 

A Satisfação Residencial:  

Do estudo da satisfação residencial ressaltam contributos metodológicos relacionados com a 
necessidade de avaliar o perfil socioeconómico dos residentes, a sua satisfação com a habitação e área 
de residência. Este estudo remete para a análise das expectativas e dificuldades dos residentes, bem 
como para a perceção das necessidades básicas dos residentes e prioridades de intervenção, e 
evidencia diferentes critérios em função do tipo de agregado familiar, dos rendimentos, da 
escolaridade, do emprego, entre outros fatores que se considera essencial verificar no perfil 
socioeconómico dos residentes. A MAPEH tem em atenção estes critérios, assim como ao grau de 
satisfação dos residentes, entendido através das perceções e expectativas que se articulam com as 
características físicas da habitação e área de residência, integrando a vertente social na avaliação do 
património edificado e convergindo na resposta às questões QC: Como reabilitar o património 
arquitetónico degradado, preservando as suas características, promovendo a qualidade de vida de 
quem o habita? e Q4: Qual o contributo da satisfação residencial e expectativas diferenciadas dos 
residentes para a reabilitação e salvaguarda do património edificado? 

Categorias Patrimoniais e Valores a Preservar: 

O estudo da salvaguarda do património edificado, que o identifica como um bem esgotável de perda 
irreparável, realça a sua importância como valor físico, técnico-construtivo, material, cultural, 
histórico, social e ambiental que interessa conhecer e proteger. Neste âmbito, a MAPEH agrega 
critérios tangíveis e intangíveis associados ao valor do edificado, integrando fatores ligados à sua 
identificação tipo-morfológica150, ou seja às características tipológicas e construtivas, e forma de 
habitar dos residentes. 

Por outro lado, o estudo do referencial normativo dos três países do Sul da Europa, Itália, Espanha e 
Portugal, com características culturais e construtivas semelhantes, identificou também categorias de 
bens patrimoniais e valores associados. Em particular, clarifica as categorias de bens (bens culturais, 
bens paisagísticos e bens históricos) e subcategorias (monumentos, conjuntos e sítios históricos, 
jardins, paisagens…) que permitem uma visão alargada sobre o património cultural, não restringindo a 
conservação do património edificado somente a monumentos e conjuntos, ou sítios históricos, mas a 
                                                      
149 Carta de Cracóvia (ICOMOS 2000a); Carta de Burra (Araujo 2006); Recomendações para a Análise, Conservação e 

Restauro Estrutural do Património Arquitetónico (ICOMOS 2003); Recomendação para a Salvaguarda dos Conjuntos 

Históricos e a sua Função na vida contemporânea (UNESCO 1976). 
150 Tipologia do edifício e a sua ocupação no lote.  
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áreas mais alargadas. Do mesmo modo, proporciona uma perspetiva integrada dos valores a preservar, 
nomeadamente: de civilização, culturais, de memória, de antiguidade, de coletividade, históricos, 
artísticos, estéticos, técnicos, de uso, de autenticidade, entre outros, contribuindo para sublinhar a 
relevância de incluir critérios de valorização que promovam a preservação dos edifícios antigos 
habitados, classificados ou não, em áreas urbanas.  

Neste sentido, esta investigação salienta a necessidade de seleção de critérios/elementos que permitam 
identificar e determinar o interesse e valores associados ao património edificado, procurando dar 
resposta à questão Q1: Que critérios de identificação do valor patrimonial devem ser sublinhados 
para a preservação das características físicas e culturais do património edificado? 

Condições de Habitabilidade: 

A análise do referencial normativo relativo à intervenção em edifícios existentes identificou, nos três 
países analisados, os mesmos parâmetros regulamentares para as condições de habitabilidade, embora 
avaliados de forma distinta em função do contexto e do país. As condições de habitabilidade são 
determinadas de acordo com as características físicas dos edifícios, configuração geométrica e 
volumétrica, e o estado de conservação das infraestruturas e instalações. Assim, somente um 
conhecimento aprofundado destas características permite avaliar corretamente as condições de 
habitabilidade de um determinado edifício e encontrar as soluções que melhor se ajustam à realidade 
existente e melhor promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas que o habitam.  

Assim, este estudo reconhece a necessidade de integrar na MAPEH critérios que verifiquem para cada 
edifício parâmetros como: a área e dimensões dos diferentes compartimentos; a altura dos pés-direitos; 
a iluminação e ventilação dos compartimentos principais e secundários; a orientação solar das 
fachadas dos edifícios; o tipo de equipamento existente; a existência e estado de conservação das 
infraestruturas e instalações nos edifícios, permitindo responder à questão Q3: Que contributo pode 
trazer o estudo da normativa extranacional para a resposta às questões Q1 e Q2 e para a melhoria da 
normativa Portuguesa? 

Utilização e Acessibilidade: 

As exigências de utilização e acessibilidade dos edifícios têm por objetivo garantir um bom 
desempenho ao uso e acesso pelos residentes. O estudo do referencial normativo permitiu identificar 
estas exigências, nomeadamente a necessidade de prevenir o perigo de queda, aprisionamento, ou 
acidente na utilização dos edifícios, e proporcionar boas condições de acesso aos e nos edifícios, 
contribuindo para uma melhor fundamentação da MAPEH neste domínio e constituindo, 
simultaneamente, um fator de maior-valia na avaliação da satisfação residencial dos moradores.  

Este estudo, direcionado para os edifícios antigos, permitiu assim aferir critérios que se considera 
relevante integrar na MAPEH. A normativa aponta para a identificação de desníveis na entrada dos 
edifícios e a avaliação das condições e dimensões das caixas-de-escadas, dos corredores e das portas 
de acesso aos quartos de dormir e casas de banho, assim como das áreas das instalações sanitárias e 
cozinhas de forma a avaliar o grau de mobilidade dos residentes nos pisos e entre os diferentes 
compartimentos da habitação, permitindo a satisfação das suas necessidades básicas quotidianas e de 
forma funcional. Por outro lado, e seguindo a normativa sobre a acessibilidade em Itália e Espanha 
para edifícios existentes que introduz requisitos de melhoria, são integrados na MAPEH critérios que 
permitem avaliar o potencial dessa melhoria. 

Desta análise surgem contributos que vêm ao encontro de algumas das questões levantadas durante 
este trabalho de investigação, nomeadamente Q2: Que critérios de avaliação das condições de 
segurança e de habitabilidade devem ser considerados para diagnosticar o estado de conservação do 
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património edificado habitacional? Q4: Qual o contributo da satisfação residencial e expectativas 
diferenciadas dos residentes para a reabilitação e salvaguarda do património edificado? 

Segurança Estrutural: 

O estudo da análise das condições de segurança estrutural do edificado integrado na normativa dos três 
países mostra diferentes abordagens. Itália e Espanha destacam-se por evidenciarem a necessidade de 
introduzir parâmetros qualitativos na avaliação das pré-existências, em prol de parâmetros 
quantitativos. Justificam este tipo de avaliação através da introdução de requisitos normativos que 
fundamentam a importância do levantamento exaustivo geométrico e documental das pré-existências, 
sublinhando a relevância da inspeção visual para a avaliação das características estruturais e 
construtivas dos edifícios antigos. A aplicação de métodos qualitativos na análise das condições de 
segurança estrutural das pré-existências, quando devidamente sustentados, permite uma melhor 
adaptação às características estruturais e construtivas dos edifícios em diferentes contextos de análise. 
Como referido por vários autores151, é frequente recorrer-se a diagnósticos apoiados em inspeções 
visuais in-situ que permitam um reconhecimento detalhado dos sistemas construtivos, da geometria e 
materiais de construção e do seu estado de conservação; dos danos e anomalias e de alterações 
introduzidas que possam ser causa de dano ou mau comportamento dos elementos estruturais e não 
estruturais. Salienta-se que os critérios aqui apontados justificam e integram-se nos parâmetros e 
objetivos da MAPEH, dando resposta à questão Q2. 

Segurança Contra Incêndios:  

Os códigos e regulamentos dirigidos para as exigências de segurança contra incêndios impõem 
medidas que evitem a sua ocorrência e reduzam o seu impacto, limitando o seu desenvolvimento, 
circunscrevendo e minimizando os seus efeitos, evitando a propagação do fumo dos gases da 
combustão, e permitindo a evacuação das pessoas em condições de segurança e a intervenção eficaz e 
segura dos meios de socorro. Estas exigências regulamentares, que perspetivam a salvaguarda da vida 
humana, do ambiente e do património cultural, aplicam-se às construções novas e aos edifícios 
existentes que sofram alterações profundas. Por outro lado, quando se trata de manter e conservar 
edifícios, estas normas introduzem a exigência de não depreciação das condições existentes, 
incentivando, sempre que possível, a sua melhoria. 

Em particular, o estudo desta exigência destaca aspetos importantes que devem ser integrados na 
MAPEH e que se refletem em parâmetros/critérios que potenciam a rápida evacuação de pessoas para 
o exterior dos edifícios, nomeadamente através de percursos desobstruídos, iluminados e ventilados. 
Também neste caso o estudo destas especificidades e exigências responde à questão Q2. 

Exigências de Proteção Contra o Ruído:  

Nas exigências de proteção contra o ruído, os três países analisados estabelecem como objetivo 
comum princípios fundamentais de proteção dos edifícios contra o ruído aéreo externo e o ruído aéreo 
e de percussão no interior do edifício e habitação. O estudo realizado aponta para que os requisitos 
normativos relativos a esta exigência possam ter um impacto reduzido no caso de obras de intervenção 
em edifícios antigos, dado que o nível de ruído permitido deve ser determinado ao nível municipal que 
deve exercer controlo sobre as atividades ruidosas praticadas nas zonas residenciais e/ou áreas 
protegidas e centros históricos. Nalguns países, como em Itália, existem mapas de zonamento acústico 
que determinam restrições de horário para atividades lúdicas e de restauração em zonas onde 

                                                      
151 (Appleton 2003; Aguiar, Cabrita e Appleton 2005; Monti, Sorrentino e Scalora 2009; García-Martinez et al. 2010; Freitas 

2012). 
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coexistam edifícios habitacionais, de modo a harmonizar as diferentes atividades ruidosas, sobretudo 
nas áreas centrais das cidades, promovendo o conforto e manutenção das populações residentes. 

Segundo as entrevistas realizadas a técnicos e especialistas nesta matéria, os requisitos regulamentares 
desta exigência funcional não requerem ensaios em edifícios antigos, nem são exigidos requisitos 
acústicos para obras de manutenção. No entanto, entre frações com funções distintas, a normativa 
solicita o reforço na proteção ao ruído provocado pelos sons aéreos e de percussão. Referem ainda que 
o nível de conforto acústico pode ser avaliado através de inquéritos a vários residentes do mesmo 
prédio. Neste sentido, e tendo em conta o âmbito da MAPEH, considera-se que o diagnóstico do 
conforto acústico pode ser obtido através de inquéritos aos residentes avaliando a sua perceção sobre 
os sons de condução aérea entre compartimentos da habitação e entre pisos do edifício, bem como 
sobre os sons de percussão vindos de outras habitações e do exterior dos edifícios, sobretudo 
resultantes da atividade de comércio e tráfego rodoviário, dando resposta à questão Q4. 

Exigências de Eficiência Energética: 

A normativa dirigida para as exigências de eficiência energética está a ser atualizada, alinhando-se 
com os objetivos expostos pelas Diretivas Europeias. É de salientar que no contexto dos três países, e 
quando se trata de obras de pequena dimensão, não se torna necessário aplicar os requisitos 
normativos desta exigência. Adiciona-se o facto de que, quando se trata de edifícios com valor 
histórico e/ou inseridos em áreas históricas, a aplicação destes requisitos tem um âmbito muito 
limitado, ficando sujeita a controlo prévio pelas autoridades. 

Em particular, especialistas e autores152 referem que as características dos edifícios antigos têm 
frequentemente comportamentos térmicos adequados por apresentarem paredes espessas que 
harmonizam as amplitudes térmicas de região para região, nas diferentes estações do ano. Por outro 
lado, os especialistas entrevistados são da opinião que a exigência de eficiência energética tem que ser 
convergente com a disponibilidade financeira e retorno expectável por parte dos residentes, assim 
como com a vontade de querer melhorar o comportamento térmico das suas habitações. Afirmam que 
o conforto térmico é um requisito que passa muito pela perceção dos residentes sobre o impacto das 
amplitudes térmicas sofridas nas habitações ao longo do ano. Assim, neste âmbito a MAPEH insere os 
fatores associados a esta exigência num inquérito a efetuar aos residentes que procura validar as 
questões Q2 e Q4. 

Processos de Inventariação e Catalogação: 

Nos pontos anteriores destacaram-se diferentes esferas de avaliação que devem ser integradas na 
MAPEH, permitindo uma abordagem multidisciplinar e especializada. Estes procedimentos, ao 
permitirem um diagnóstico sustentando da realidade existente, potenciam a organização de um 
inventário e catalogação. Neste âmbito, a análise da normativa italiana e espanhola mostra que só uma 
boa organização do sistema de recolha de informação e integração numa base de dados uniforme 
resulta num processo de inventariação e catalogação bem-sucedido, que torne mais eficaz a supervisão 
pelas entidades competentes e que desperte os técnicos para ações de intervenção em património 
edificado mais cuidadosas e conscientes do seu valor. Por outro lado, os processos de inventariação e 
catalogação, ao permitirem sistematizar a informação, nomeadamente a organização do edificado por 
classes, potenciam a criação de medidas e níveis de intervenção diferenciados, funcionando, por si só, 
como instrumentos fundamentais de apoio à decisão por técnicos e entidades reguladoras, vindo ao 
encontro da questão Q1.  

                                                      
152 (Fianchini e Fontana 2010). 
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Ao promover o conhecimento do existente, reconhece-se o potencial da MAPEH como ferramenta de 
apoio à inventariação e diagnóstico, permitindo a identificação de medidas e níveis de intervenção que 
tenham em consideração critérios diferenciados de ação que contribuíam para uma efetiva resolução 
dos problemas técnicos e sociais do património edificado habitado em processo de degradação e que 
integre critérios de salvaguarda do seu valor (figura 4.1).  

 

Figura 4.1 - Diferentes esferas que envolvem os processos da MAPEH e que conduzem a intervenções mínimas 

e diferenciadas 

 

4.2.2. PROPOSTA METODOLÓGICA DA MAPEH 

A MAPEH constitui uma metodologia de avaliação multidisciplinar estruturada no estabelecimento de 
critérios relacionados com as dimensões patrimoniais, técnicas e sociais do património edificado 
(figura 4.2). A operacionalização da MAPEH resulta na construção de um instrumento de avaliação - 
Ficha de Avaliação (FA) - que materializa e adapta os critérios gerais da metodologia ao contexto do 
edificado. Neste sentido, a MAPEH incorpora vários itens de avaliação num sistema tridimensional de 
forma a justificar a hipótese: “Uma metodologia de avaliação baseada nas dimensões patrimoniais, 
técnicas e sociais pode contribuir para promover dinâmicas diferenciadas de salvaguarda do 
património edificado e melhorar a qualidade de vida dos residentes”.  

A figura 4.2 apresenta, de forma esquemática, os diferentes domínios de avaliação integrados na 
MAPEH e identificados em três partes. 
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Figura 4.2 - Estrutura dos diferentes domínios de avaliação 

 

A Parte I afere o interesse patrimonial dos edifícios através de critérios que avaliam o edificado nas 
vertentes físicas, técnico-construtiva e cultural. Propõe-se avaliar as características tipo-morfológicas 
dos edifícios através da identificação da tipologia dos edifícios, tipo de ocupação e uso, e integração 
no lote; do reconhecimento do sistema construtivo dos edifícios, tendo em conta a estrutura (cobertura, 
paredes, pavimentos, caixa-de-escadas) e materiais de revestimento de paredes, tetos e pavimentos. 
Esta metodologia sustenta a necessidade de ter um critério que ateste as alterações introduzidas nos 
edifícios ao longo do tempo, sobretudo no sistema construtivo e materiais, com intuito de verificar se 
existem adições, ou alterações que possam desvirtuar o valor dos edifícios. Neste sentido, a MAPEH 
identifica as características particulares dos edifícios que lhes conferem valor património, 
independentemente do edifício ser classificado, ou não. Por outro lado, promove: a pesquisa de fontes 
documentais em arquivo, elementos gráficos, memórias descritivas e dados históricos que podem 
complementar a informação sobre os edifícios, nomeadamente sobre a sua data de construção e 
particularidades construtivas; a construção de um registo fotográfico que comprove a tipo-morfologia 
dos edifícios, bem como o seu sistema construtivo, elementos ornamentais, artísticos e particulares que 
lhes conferem valor, sendo uma mais-valia para o reconhecimento das características e especificidade 
de cada edifício (Parte I do quadro 4.1).  

A Parte II da MAPEH dirige-se à dimensão técnica do edificado; inclui critérios que advêm do 
referencial normativo e do debate teórico, orientados para as condições de segurança e de 
habitabilidade dos edifícios existentes. No item segurança estrutural, debruça-se, sobretudo, sobre os 
elementos da cobertura, as paredes estruturais, os pavimentos/tetos e as caixas-de-escadas. No que 
respeita aos critérios de segurança contra incêndios, identifica as condições/meios de evacuação dos 
edifícios (corredores e caixa-de-escadas), a resistência dos materiais ao fogo e o estado de conservação 
das instalações elétricas e de gás. A MAPEH prevê também critérios de segurança ao uso normal dos 
edifícios, nomeadamente à utilização de caixa-de-escadas, varandas, portas e janelas exteriores, entre 
outros, no sentido prevenir o perigo de queda e aprisionamento.  

Subjacentes a estes critérios emergem as condições de habitabilidade dos edifícios. Neste domínio a 
MAPEH propõe como estratégia a verificação: da funcionalidade dos compartimentos (quartos, 
cozinhas, instalações sanitárias, corredores, caixa de escadas…) e das condições higiene e conforto 
(iluminação, ventilação e salubridade); das condições de acessibilidade ao edifício e no interior do 
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edifício e da existência de instalações e equipamentos nos edifícios. Esta análise tem por objetivo 
avaliar os espaços e, de forma indireta, a qualidade de vida dos residentes.  

Também nesta parte, a MAPEH promove a construção de registos fotográficos como ferramenta de 
apoio e fundamentação do estado de conservação dos edifícios e, consequentemente, das suas 
condições de segurança e habitabilidade (Parte II do quadro 4.1). 

Por último, a Parte III avalia os aspetos associados à dimensão social do edificado, baseando-se em 
critérios e parâmetros recolhidos a partir do debate teórico em torno da satisfação residencial, 
nomeadamente: no reconhecimento da importância do perfil e do contexto socioeconómico dos 
residentes (profissão, escolaridade, rendimentos, estado civil, tamanho do agregado familiar, duração 
de vivência na habitação, valor da renda, fase da vida, limitações e doenças), e da sua perceção sobre 
as características físicas da habitação/edifício (dimensão, privacidade, acessibilidade e conforto). 
Apoiando-se nestes parâmetros, a MAPEH estima as necessidades básicas e problemas percecionados 
pelos residentes, introduzindo estes fatores na avaliação do edificado e, posteriormente, na 
determinação de prioridades de intervenção. Além disso, pretende-se com a MAPEH aferir o grau de 
satisfação dos residentes com a sua habitação e área de residência (Parte III do quadro 4.1). 

O estabelecimento de critérios de avaliação no âmbito da MAPEH é essencial para a eficácia desta 
estratégia na persecução dos seus objetivos. Salienta-se que a MAPEH é uma metodologia de 
avaliação que integrada e multidisciplinar que deve ser adaptável a diferentes contextos de análise de 
património edificado. A sua multidimensionalidade potencia dinâmicas diferenciadas de salvaguarda 
do património edificado, melhor adaptadas às características físicas, de utilização e dos utilizadores do 
edificado.  
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Quadro 4.1 - Proposta da Metodológica de Avaliação do Património Edificado Habitado (MAPEH) 
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4.3. APRESENTAÇÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO – FICHA DE AVALIAÇÃO  

Nos pontos anteriores referiram-se critérios e procedimentos que fundamentam a MAPEH. A sua 
operacionalização exige a construção de um instrumento de avaliação - Ficha de Avaliação (FA) - que 
deve poder ser ajustado a diferentes contextos de património edificado. A FA apoia-se nos critérios 
gerais da MAPEH e particulariza-os, orientando a avaliação dos aspetos patrimoniais, de segurança, 
habitabilidade e satisfação residencial dos habitantes para as características do edificado a analisar. 

O contributo de diferentes especialistas e técnicos não só permitiu contextualizar e especificar os 
critérios de avaliação nos diferentes domínios inseridos na MAPEH, como serviu de base à criação da 
FA, em particular à definição da sua estrutura tripartida, correlacionada, mas, simultaneamente, 
passível de aplicação autónoma em cada domínio. 

 

4.3.1. INTRODUÇÃO À FA 

A FA, como instrumento fundamental de operacionalização da MAPEH, tem por base os pontos 
referidos no quadro 4.1, que se pretendem gerais, sendo construída apoiando-se nas características e 
contexto do património edificado a analisar, ou seja corporaliza os critérios gerais de avaliação 
integrados na MAPEH, particularizando-os para caso de análise. 

Neste ponto apresentam-se os procedimentos que permitem a materialização da FA. De forma a 
melhor enquadra-los, selecionaram-se edifícios antigos habitados do centro do Porto como contexto 
particular de análise. Posteriormente, estes edifícios foram utilizados como caso de análise e aplicação 
da MAPEH, permitindo avaliar as potencialidades da metodologia no âmbito dos objetivos do trabalho 
de investigação desta tese, sendo referidos neste âmbito como caso de estudo. 

A FA deverá permitir aferir as características físicas, construtivas, materiais, sociais e culturais, e as 
condições de segurança e habitabilidade do edificado, apoiando-se no conhecimento e opinião de 
técnicos e especialistas nos vários domínios da MAPEH, quer através de entrevistas, quer de consulta 
bibliográfica. Estes técnicos e especialistas devem ter um saber global sobre o património edificado a 
analisar, bem como sobre os parâmetros normativos que o enquadram nos vários domínios a avaliar. A 
aplicação da MAPEH no capítulo 5, em particular da FA, irá confirmar o interesse e importância da 
metodologia no contexto da reabilitação e preservação do património edificado habitado ao permitir, 
através de levantamentos realizados no local, identificar o valor patrimonial, inspecionar e 
diagnosticar as condições de segurança e de habitabilidade e definir o perfil socioeconómicos dos 
residentes e avaliar as suas necessidades básicas e expectativas.  

Neste sentido, é importante ajustar os critérios normativos ao caso de estudo, tendo em conta o apoio 
de técnicos e especialistas nesta adaptação quando confrontados com as características físicas, tipo-
morfológicas e construtivas dos edifícios habitados a analisar, tendo sempre como objetivo da FA ser 
inclusiva da diversidade de situações encontradas. A FA é um instrumento aplicado edifício a edifício, 
devendo por isso conter critérios que abranjam as especificidades do edificado a analisar, incluindo 
uma análise dirigia aos residentes. Para obter esta abordagem será também necessário falar com 
assistentes sociais e psicólogos que ajudem na caracterização do perfil-socioeconómico dos residentes.  

 

4.3.2. APRESENTAÇÃO DO CASO DE ESTUDO DIRIGIDO À FA 

No contexto da construção da FA, e de forma a melhor enquadrar os procedimentos a utilizar, 
selecionaram-se edifícios de matriz unifamiliar burguesa do centro do Porto, construídos entre os 
séculos XVII a XX, degradados e habitados por populações socioeconomicamente desfavorecidas. 
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Faz-se notar que a cidade contém um centro histórico classificado como Património Cultural da 
Humanidade pela UNESCO desde 1996 onde se insere grande parte deste edificado. Foi objetivo 
selecionar edifícios com potencial valor patrimonial e sinais de degradação visíveis inseridos neste 
centro histórico e em áreas alargadas do centro do Porto. Também foi objetivo escolher edifícios com 
datas de construção distintas, de modo a colecionar uma maior diversidade tipo-morfológica, 
construtiva, material e patrimonial de edifícios integrados na tipologia da casa burguesa de matriz 
unifamiliar do Porto.  

Nos pontos seguintes são apresentados os procedimentos adotados na implementação dos critérios da 
MAPEH na FA relativamente às 3 dimensões de avaliação, ou às 3 partes diferenciadas tal como se 
apresentam no quadro B1 do Anexo B, justificando e particularizando as escolhas dos itens na 
aplicação ao caso de estudo e que são apresentados em fragmentos nesta parte da ficha. 

 

4.3.3. MATERIALIZAÇÃO DA FA NA CARACTERIZAÇÃO FÍSICA DO EDIFICADO  

A Parte I da FA, intitulada - Interesse Patrimonial do Edifício -, está dividida em quatro seções: A, B, 
C e D. A seção A é reservada à identificação do técnico e localização do edifício (quadro 4.2). A seção 
B dirige-se à caracterização tipo-morfológica do edifício. A seção C destina-se à caracterização 
construtiva do edifício e identificação das alterações introduzidas. A seção D identifica as 
características particulares do edifício, ou seja, verifica a existência de elementos, para além dos 
materiais e técnicas construtivas, que atribuam valor patrimonial particular ao edifício.  

 

Quadro 4.2 - Secção A da FA dirigida ao caso de estudo 

 

A seção B da FA destina-se à - Caracterização Tipo-morfológica153 do edifício - e é constituída por 
diversos subpontos, dirigidos para a avaliação dos aspetos tipo-morfológicos do edifício, da sua 
utilização, ocupação, e das suas características construtivas e alterações introduzidas, bem como a 
identificação de características particulares do edificado. Assim, como já referido, o caso de estudo 
dirige-se a edifícios de matriz unifamiliar burguesa do centro do Porto, construídos entre os séculos 
XVII a XX, exigindo a seleção de itens para a recolha de informação referente à tipo-morfologia deste 

                                                      
153 No seu estudo sobre a “habitação portuense” Barata Fernandes (1999) define a tipo-morfologia como um conjunto de 

estudos que estão intrinsecamente associados: à relação dominante do lote com o relevo e com o traçado viário; à relação 

entre dimensionamento do lote, edificação e logradouro; à matriz de organização interna do edifício e usos; à época e 

processo de formação do lote; ao parcelamento da propriedade; aos materiais de construção e elementos de identidade 

arquitetónica. Estes aspetos são confirmados mais tarde pelo mesmo autor numa publicação sobre a habitação do Porto 

(Barata Fernandes 2011). 

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO HABITADO DO PORTO 

A. IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO E MORADA DO EDIFÍCIO 

A1 Identificação: 

Nome: __________________________________________________ Profissão: _______________________________ 

Data de Inspeção: _________________________________________ N.º da ficha: _____________________________ 

A2 Morada: ______________________________________________ Freguesia: ______________________________ 
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edificado. A título de exemplo, salienta-se o conhecimento de Teixeira154 sobre as características da 
“casa burguesa”155. Este especialista, tal como outros em áreas afins, sublinha a importância do 
levantamento e inspeção detalhada sobre as especificidades da “casa burguesa”, em particular, e do 
edificado em geral, referindo que só uma análise aprofundada permitirá uma correta tomada de 
decisão. Deste modo, e na aplicação da FA ao caso de estudo, procedeu-se a um estudo detalhado 
sobre o sistema construtivo, tendo em conta a caracterização tipo-morfológica e materiais utilizados, 
assim como a identificação das características particulares que conferem valor patrimonial particular, 
tendo por base critérios e informação constante dos estudos desenvolvidos por Barata Fernandes 
(1999) e Teixeira (2004), dois investigadores cujos trabalhos serviram de bibliografia fundamental à 
construção da FA. 

No ponto B1.1- Época de Construção - indica-se a data (efetiva ou estimada) de construção do 
edifício. Os estudos de Barata Fernandes (1999) e Teixeira (2004) constituem um suporte documental 
essencial nesta identificação. Barata Fernandes (1999) no seu estudo refere a existência de três 
tipologias residenciais de construção tradicional no Porto: a casa burguesa do século XVII, 
denominada de casa mercantilista; a casa burguesa do século XVIII, designada por casa iluminista; e a 
casa burguesa do século XIX, apontada como casa liberal (figura 4.3). Assim, no ponto B1.1 são 
referidas cinco opções de preenchimento sobre a data de construção dos edifícios: Século XVII, 
Século XVIII, Século XIX, Século XX e Outro. A última opção é usada sempre que não for possível 
aferir a data de construção dos edifícios pelas características que apresenta (no preenchimento deste 
ponto foi frequentemente pedido o apoio de especialistas nestas matérias156) e (ou) através de eventual 
pesquisa realizada em arquivo, nomeadamente no Arquivo Municipal do Porto - Casa do Infante. Quer 
a consulta de arquivos, quer de especialistas são muitas vezes as únicas formas de determinar/estimar 
os períodos de construção de edifícios antigos. 

O item B1.2 - Lote - indica-se o tipo de ocupação do edificado no lote: parcial ou integral. Pedro 
(2010), que faz um estudo sobre os espaços e áreas utlizados na habitação, explica que o lote é uma 
área de terreno resultante de uma operação de loteamento licenciada nos termos da legislação em 
vigor. Um lote pode conter um ou mais edifícios, outras construções de qualquer natureza nele 
incorporado, ou assentes com caráter de permanência, sendo o espaço livre designado de logradouro. 
O tipo de ocupação da casa antiga do Porto no lote é um aspeto relevante. Teixeira (2004) aponta que 
a ocupação integral acontece nos núcleos mais antigos. Indica que o lote irregular de uma frente 
remete como data de construção o século XVII, refletindo a formação urbana da cidade medieval, com 
edifícios pouco profundos, enquanto os lotes regulares de duas frentes se desenvolvem até finais do 
século XIX e início do século XX157. Refere que a ocupação parcial do lote acontece pela presença de 

                                                      
154 Arquiteto Joaquim Lopes Teixeira, Docente da disciplina de Construções da Faculdade de Arquitetura da Universidade do 

Porto, entrevistado a 21 de Junho de 2012. 
155 Refere que as casas correntes são designadas de “casas burguesas”, termo adotado pelo Etnólogo Ernesto Veiga de 

Oliveira, bem como pelo Arquiteto Francisco Barata que assume essa designação na sua tese de doutoramento. 
156 Teixeira (ver nota 154) um dos técnicos que participou na identificação da data de construção dos edifícios da amostra de 

estudo quando essa informação não constava do Arquivo Municipal do Porto. 
157 Este autor acrescenta que o lote profundo com logradouro, do século XVIII, resulta do aumento da largura e comprimento 

dos lotes e mantém-se no século XIX. Aponta ainda que o lote estreito com saguão aparece no século XVII, sobretudo, em 

lotes estreitos e com saguão pequeno. No século XIX volta a aparecer novamente o lote estreito com saguão, com largura que 

não excede, em média, os 4,5 metros. Por outro lado, os edifícios sem anexos correspondem a lotes pouco profundos e com 

um só edifício pertencentes ao século XVII e XVIII. Os edifícios com anexos (normalmente nas traseiras) correspondem a 

lotes profundos de tipologias típicas dos séculos XVIII e XIX. Refere que a casa burguesa desta época contém anexos que 

têm funções suplementares à habitação; não são espaços de dormir, mas de arrumos. Nos finais do século XIX, como 
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um logradouro e/ou anexos nas traseiras da habitação, bem como pela presença de um saguão entre 
dois edifícios do mesmo lote. A ocupação integral do lote pode ser constituída por um edifício que 
ocupa o lote todo, ou por dois edifícios que contenham só uma frente de cada um dos lados do lote. 
Assim, no ponto B1.2 apresentam-se como opções na ocupação parcial do lote a existência de 
logradouro, com ou sem anexos, ou de saguão. Na ocupação integral, as opções correspondem a 
edificado com uma ou duas frentes.  

O ponto B1.3 - Rua - tem por objetivo caracterizar o tipo de rua, de forma a averiguar as condições de 
acessibilidade e segurança contra incêndios entre edifícios e nos edifícios. Segundo Rodrigues (2009), 
a análise da largura das ruas e a sua acessibilidade a veículos de bombeiros é um indicador de 
segurança contra incêndios. Neste ponto, é importante verificar se as ruas têm largura superior ou 
inferior a 8 metros158, valor regulamentar no caso de Portugal, e se permitem a acessibilidade a pessoas 
com mobilidade condicionada, ou com outras limitações físicas. Note-se que a acessibilidade dentro 
de um edifício deve estar associada à acessibilidade ao edifício e seus compartimentos. 

O item B1.4 - Implantação do Edifício - é um ponto fundamental na análise do edificado, no sentido 
de determinar o tipo de ocupação no lote e o grau de proximidade entre edifícios. Os estudos efetuados 
pelo INE e LNEC (2013) aferem cinco tipos de implantação para os edifícios: isolado, geminado, em 
banda, de gaveto e outro (caso exista).  

No ponto B1.5 - Número de Frentes - identifica-se o número de frentes do edifício e o número de pisos 
das fachadas (principal e de tardoz), bem como o número de empenas cegas e qual o número de pisos 
a que correspondem. Relativamente ao caso de estudo, Teixeira (2004) e Barata Fernandes (1999) 
referem que o número de frentes de uma habitação é indicador do tipo de época em que foi construída, 
assim como o número de pisos acrescentados159, normalmente em paredes de tabique. Realça-se que 
estes pisos, pela sua localização, exposição e sistema construtivo mais permeável à água das chuvas, 
podem constituir um ponto preferencial de entrada de água.  

O item B1.6 - Número de Pisos - tem três itens de preenchimento: acima da cota de soleira, abaixo da 
cota de soleira e vãos de cobertura habitável. Os primeiros definem-se como pisos acima da cota da 
linha da rua; os pisos abaixo da cota da soleira correspondem, no caso de estudo, normalmente a pisos 
semienterrados160. Considera-se importante diferenciar estes três tipos de piso, porque frequentemente 
os pisos abaixo da linha da rua tinham, inicialmente, a função de armazém. No entanto, posteriormente 
estes pisos são usados para habitação. Por outro lado, os vãos da cobertura são os que apresentam 
maior degradação, resultante da entrada de água pelas coberturas por falta de manutenção. 

O ponto B1.7 - Uso - destina-se à identificação do tipo de utilização dos edifícios. Segundo Teixeira 
(2004), as casas do Porto do século XVII têm em comum o carácter polifuncional, ou seja servem de 
habitação e local de trabalho (a oficina, ou o armazém situam-se no rés-do-chão e a habitação nos 

                                                                                                                                                                      
resultado do êxodo rural do campo para a cidade, para além das casas ficarem superlotadas, os logradouros e anexos 

começaram a ser ocupados para fins habitacionais. 
158 Largura mínima de segurança contra incêndios estipulada pelo RJ-SCIE.  
159 As paredes dos pisos acrescentados, nos exemplos mais antigos da casa burguesa do Porto e quando se situam sobre as 

paredes de meação e/ou paredes de fachada, eram construídas em tabique misto. A partir de meados do século XVII, estas 

paredes passam a ser recuadas relativamente às paredes das fachadas, sendo construídas integralmente em tabique simples, ou 

tabique simples reforçado (Teixeira 2004).  
160 Barata Fernandes (1999) refere no seu estudo que o número de pisos acima da cota da soleira, os vãos de cobertura 

habitáveis e os pisos da cave da casa burguesa do Porto são reveladores da sua época de construção. Os pisos acrescentados 

surgem para conferir novas funções na habitação. 
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161 Teixeira (2004)
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Teixeira (2004) aponta que 

atualmente exemplos de divisão horizontal de casas 

mas que isto acontece por herança, ou sublocação.
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quarto de dormir, etc.). A cozinh
segurança e funcionamento relacionadas com a exaustão de fumos.
XVIII as casas aumentam de tamanho, quer em 
também aumentam, assim como o número de aberturas por piso nas fachadas 

escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 
claraboia de forma cónica, circular e/ou oval. Os compar
específica, exceto a sala do 1.º piso, que está virada para a rua, destinada a receber visitas
continua a localizar-se no último piso, junto ao telhado e à fachada 

XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

                                                     
aponta que a casa burguesa do século XVII é maioritariamente 

atualmente exemplos de divisão horizontal de casas 

mas que isto acontece por herança, ou sublocação.

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

restantes pisos). A tipologia do século XVIII mantém o essencial do período anterior
ocupado por oficinas, lojas 

acesso independente através de uma escada de tiro de acesso à habitação
século XIX, para além dos edifícios com tipologia polifuncional 

os edifícios só com função habitacional com a construção
direito dos pisos e a organ

constitui a inovação comum a estas duas tipo

Três tipos de casas que representam 

casa burguesa do Porto: a) casa mercantilista 

século XIX (Póvoas,

refere que a tipologia das casas do século XVII, ou alteradas
seu interior terem caixa

edifício, ou de dois lanços, posicionadas transversalmente ao edifício 
is ou três pisos e têm

chão amplo, onde se situa a loja ou a oficina
um só lanço localizado num corredor com entrada independente pelo exterior. 
organização dentro destes edifícios é pouco clara, não havendo nenhuma especialização na divisão dos 
espaços. A casa é uma sala aonde se passa tudo (não existia o conceito de sala de estar, sala de jantar, 

A cozinha localiza
segurança e funcionamento relacionadas com a exaustão de fumos.
XVIII as casas aumentam de tamanho, quer em 
também aumentam, assim como o número de aberturas por piso nas fachadas 

escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 
claraboia de forma cónica, circular e/ou oval. Os compar
específica, exceto a sala do 1.º piso, que está virada para a rua, destinada a receber visitas

se no último piso, junto ao telhado e à fachada 
XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

              
casa burguesa do século XVII é maioritariamente 

atualmente exemplos de divisão horizontal de casas 

mas que isto acontece por herança, ou sublocação. 

ATRIMÓNIO EDIFICADO

ulo XVIII mantém o essencial do período anterior
lojas comerci

acesso independente através de uma escada de tiro de acesso à habitação
século XIX, para além dos edifícios com tipologia polifuncional 

os edifícios só com função habitacional com a construção
direito dos pisos e a organ

s tipologias do século XIX

Três tipos de casas que representam três épocas 

casa burguesa do Porto: a) casa mercantilista – século XVII; b) Casa iluminista 

(Póvoas, Teixeira e Giacomini 2011, 4)

refere que a tipologia das casas do século XVII, ou alteradas
caixa-de-escadas 

edifício, ou de dois lanços, posicionadas transversalmente ao edifício 
ou três pisos e têm largura que atinge os 6 metros

chão amplo, onde se situa a loja ou a oficina, e por onde se 
um só lanço localizado num corredor com entrada independente pelo exterior. 
organização dentro destes edifícios é pouco clara, não havendo nenhuma especialização na divisão dos 
espaços. A casa é uma sala aonde se passa tudo (não existia o conceito de sala de estar, sala de jantar, 

a localiza-se sempre no último piso, junto do telhado, por razões de 
segurança e funcionamento relacionadas com a exaustão de fumos.
XVIII as casas aumentam de tamanho, quer em planta, quer 
também aumentam, assim como o número de aberturas por piso nas fachadas 

escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 
claraboia de forma cónica, circular e/ou oval. Os compar
específica, exceto a sala do 1.º piso, que está virada para a rua, destinada a receber visitas

se no último piso, junto ao telhado e à fachada 
XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

casa burguesa do século XVII é maioritariamente 

atualmente exemplos de divisão horizontal de casas sobradadas, com diferentes famílias estab

 

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

ulo XVIII mantém o essencial do período anterior
rciais, armazéns

acesso independente através de uma escada de tiro de acesso à habitação
século XIX, para além dos edifícios com tipologia polifuncional 

os edifícios só com função habitacional com a construção
direito dos pisos e a organização dos logradouros com jardins e hortas 

logias do século XIX

épocas distintas 

século XVII; b) Casa iluminista 

Teixeira e Giacomini 2011, 4)

refere que a tipologia das casas do século XVII, ou alteradas
escadas de lanço único, situadas l

edifício, ou de dois lanços, posicionadas transversalmente ao edifício 
largura que atinge os 6 metros

e por onde se 
um só lanço localizado num corredor com entrada independente pelo exterior. 
organização dentro destes edifícios é pouco clara, não havendo nenhuma especialização na divisão dos 
espaços. A casa é uma sala aonde se passa tudo (não existia o conceito de sala de estar, sala de jantar, 

se sempre no último piso, junto do telhado, por razões de 
segurança e funcionamento relacionadas com a exaustão de fumos.

planta, quer no
também aumentam, assim como o número de aberturas por piso nas fachadas 

escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 
claraboia de forma cónica, circular e/ou oval. Os compartimentos continuam a não ter uma função 
específica, exceto a sala do 1.º piso, que está virada para a rua, destinada a receber visitas

se no último piso, junto ao telhado e à fachada 
XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

casa burguesa do século XVII é maioritariamente 

, com diferentes famílias estab

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

ulo XVIII mantém o essencial do período anterior
éns ou arrumos.

acesso independente através de uma escada de tiro de acesso à habitação. No que diz respeit
século XIX, para além dos edifícios com tipologia polifuncional idêntica à 

os edifícios só com função habitacional com a construção de instalações sanitárias no alçado 
ização dos logradouros com jardins e hortas 

. Ver exemplos na figura 4.3

as na definição do modelo construtivo da 

século XVII; b) Casa iluminista – século XVIII; c) Casa liberal 

Teixeira e Giacomini 2011, 4). 

refere que a tipologia das casas do século XVII, ou alteradas
lanço único, situadas l

edifício, ou de dois lanços, posicionadas transversalmente ao edifício junto à parede 
largura que atinge os 6 metros

e por onde se acede aos restantes pisos, através de 
um só lanço localizado num corredor com entrada independente pelo exterior. 
organização dentro destes edifícios é pouco clara, não havendo nenhuma especialização na divisão dos 
espaços. A casa é uma sala aonde se passa tudo (não existia o conceito de sala de estar, sala de jantar, 

se sempre no último piso, junto do telhado, por razões de 
segurança e funcionamento relacionadas com a exaustão de fumos. Teixeira acrescenta que no 

no número de pisos; os pés
também aumentam, assim como o número de aberturas por piso nas fachadas 

escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 
timentos continuam a não ter uma função 

específica, exceto a sala do 1.º piso, que está virada para a rua, destinada a receber visitas
se no último piso, junto ao telhado e à fachada de tardoz

XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

casa burguesa do século XVII é maioritariamente construída 

, com diferentes famílias estabelecidas em cada piso da casa, 

IFERENCIADA COMO 

ulo XVIII mantém o essencial do período anterior161: o
ou arrumos. Esta tipologia possui 

. No que diz respeit
 existente anteriormente, 

de instalações sanitárias no alçado 
ização dos logradouros com jardins e hortas 

. Ver exemplos na figura 4.3

na definição do modelo construtivo da 

século XVIII; c) Casa liberal 

refere que a tipologia das casas do século XVII, ou alteradas desde esse século
lanço único, situadas longitudinalmente ao 

junto à parede de tardoz
largura que atinge os 6 metros. Possuem um piso de 

aos restantes pisos, através de 
um só lanço localizado num corredor com entrada independente pelo exterior. Acrescenta que a 
organização dentro destes edifícios é pouco clara, não havendo nenhuma especialização na divisão dos 
espaços. A casa é uma sala aonde se passa tudo (não existia o conceito de sala de estar, sala de jantar, 

se sempre no último piso, junto do telhado, por razões de 
Teixeira acrescenta que no 
número de pisos; os pés

também aumentam, assim como o número de aberturas por piso nas fachadas que passam a ser três. A 
escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 

timentos continuam a não ter uma função 
específica, exceto a sala do 1.º piso, que está virada para a rua, destinada a receber visitas,

de tardoz. Quanto à tipologia do 
XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

construída para uma família, aparecendo 

elecidas em cada piso da casa, 

COMO METODOLOGIA

137

: o piso do rés-
Esta tipologia possui 

. No que diz respeito ao
anteriormente, 

de instalações sanitárias no alçado 
ização dos logradouros com jardins e hortas 

. Ver exemplos na figura 4.3. 

 

na definição do modelo construtivo da 

século XVIII; c) Casa liberal – 

e esse século, são 
ongitudinalmente ao 

de tardoz. As 
. Possuem um piso de 

aos restantes pisos, através de 
Acrescenta que a 

organização dentro destes edifícios é pouco clara, não havendo nenhuma especialização na divisão dos 
espaços. A casa é uma sala aonde se passa tudo (não existia o conceito de sala de estar, sala de jantar, 

se sempre no último piso, junto do telhado, por razões de 
Teixeira acrescenta que no século 
número de pisos; os pés-direitos 

passam a ser três. A 
escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 

timentos continuam a não ter uma função 
, e a cozinha 

. Quanto à tipologia do 
XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

para uma família, aparecendo 

elecidas em cada piso da casa, 

ETODOLOGIA 

137 

-
Esta tipologia possui 

ao 
anteriormente, 

de instalações sanitárias no alçado 
ização dos logradouros com jardins e hortas 

são 
ongitudinalmente ao 

As 
. Possuem um piso de 

aos restantes pisos, através de 
Acrescenta que a 

organização dentro destes edifícios é pouco clara, não havendo nenhuma especialização na divisão dos 
espaços. A casa é uma sala aonde se passa tudo (não existia o conceito de sala de estar, sala de jantar, 

se sempre no último piso, junto do telhado, por razões de 
século 

tos 
passam a ser três. A 

escadas e os compartimentos interiores em forma de alcova passam a ter iluminação por uma 
timentos continuam a não ter uma função 

e a cozinha 
. Quanto à tipologia do 

XIX, o mesmo autor explica que as características das casas desta época são concebidas 

para uma família, aparecendo 

elecidas em cada piso da casa, 



REABILITAÇÃO DO 

138 

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
funcionais desta nova casa são a introdução de 
restantes compartimentos com uso social 
no andar recuado, ou sótão com águas furtadas
pisos continua a ser por uma
desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 
aos compartimentos interiores, 

 

A identificação da função/uso do edifício é um item importante n
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 
teórico/empírico no capítulo 3; 
alterações. Assim, o ponto 
serviços, oficina e outro. É de referir que o uso de serviços no rés
posteriori e refere
comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX. 

O ponto B2 
proprietário(s), inquilino(s) ou se existem 
horizontal162

nas partes II e III da 

                                        
162 É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

constitui razão de ser do respetivo regime é o facto de

unitária. Na propriedade horizontal congregam

frações autónomas, e outro de compropriedade, cujo objeto é c

a 27 de Setembro de 2011.

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
funcionais desta nova casa são a introdução de 
restantes compartimentos com uso social 
no andar recuado, ou sótão com águas furtadas
pisos continua a ser por uma
desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 

s compartimentos interiores, 

Figura 4.4 - 

A identificação da função/uso do edifício é um item importante n
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 
teórico/empírico no capítulo 3; 
alterações. Assim, o ponto 
serviços, oficina e outro. É de referir que o uso de serviços no rés

e refere-se a restaurantes, cafés escritórios que 
comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX. 

O ponto B2 - Tipo de 
proprietário(s), inquilino(s) ou se existem 

162 ou total163. Este levantament
II e III da FA

                                        
É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

constitui razão de ser do respetivo regime é o facto de

unitária. Na propriedade horizontal congregam

frações autónomas, e outro de compropriedade, cujo objeto é c

a 27 de Setembro de 2011.http://margaridagrave.com/propriedade

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
funcionais desta nova casa são a introdução de 
restantes compartimentos com uso social 
no andar recuado, ou sótão com águas furtadas
pisos continua a ser por uma escada central e transversal
desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 

s compartimentos interiores, ver um exemplo desta tipologia na figura 4.4.

 Tipo de Habitação com 2 frentes para 2 ruas 

A identificação da função/uso do edifício é um item importante n
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 
teórico/empírico no capítulo 3; note
alterações. Assim, o ponto B1.7 é composto pelas seguintes opções: habitação
serviços, oficina e outro. É de referir que o uso de serviços no rés

se a restaurantes, cafés escritórios que 
comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX. 

Tipo de Ocupação 
proprietário(s), inquilino(s) ou se existem 

. Este levantament
FA. 

                                                      
É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

constitui razão de ser do respetivo regime é o facto de

unitária. Na propriedade horizontal congregam

frações autónomas, e outro de compropriedade, cujo objeto é c

http://margaridagrave.com/propriedade

NTERVENÇÃO MÍNIMA

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
funcionais desta nova casa são a introdução de 
restantes compartimentos com uso social no rés
no andar recuado, ou sótão com águas furtadas,

escada central e transversal
desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 

ver um exemplo desta tipologia na figura 4.4.

Tipo de Habitação com 2 frentes para 2 ruas 

A identificação da função/uso do edifício é um item importante n
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 

note-se que ao longo d
é composto pelas seguintes opções: habitação

serviços, oficina e outro. É de referir que o uso de serviços no rés
se a restaurantes, cafés escritórios que 

comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX. 

cupação - procura aferir o(s) tipo(s) de ocupante(s), nomeadamente se 
proprietário(s), inquilino(s) ou se existem ambas

. Este levantamento é importante, tendo em conta

É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

constitui razão de ser do respetivo regime é o facto de as frações independentes fazerem parte de um edifício de estrutura 

unitária. Na propriedade horizontal congregam-se dois direitos reais distintos: um de propriedade singular, no que respeita às 

frações autónomas, e outro de compropriedade, cujo objeto é c

http://margaridagrave.com/propriedade

ÍNIMA E DIFERENCIA

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
funcionais desta nova casa são a introdução de uma cave sobrelevada

rés-do-chão. Nos pisos superiores situam
, os quartos 

escada central e transversal
desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 

ver um exemplo desta tipologia na figura 4.4.

Tipo de Habitação com 2 frentes para 2 ruas 

 

A identificação da função/uso do edifício é um item importante n
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 

se que ao longo dos séculos 
é composto pelas seguintes opções: habitação

serviços, oficina e outro. É de referir que o uso de serviços no rés
se a restaurantes, cafés escritórios que 

comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX. 

procura aferir o(s) tipo(s) de ocupante(s), nomeadamente se 
ambas as situações. 

o é importante, tendo em conta

É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

as frações independentes fazerem parte de um edifício de estrutura 

se dois direitos reais distintos: um de propriedade singular, no que respeita às 

frações autónomas, e outro de compropriedade, cujo objeto é constituído pel

http://margaridagrave.com/propriedade-horizontal

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
cave sobrelevada 

chão. Nos pisos superiores situam
os quartos dos empregados

escada central e transversal ao desenvolvimento do edifício
desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 

ver um exemplo desta tipologia na figura 4.4.

 

Tipo de Habitação com 2 frentes para 2 ruas (Barata Fernandes 2011, 4)

A identificação da função/uso do edifício é um item importante neste estudo, pois a normativa 
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 

séculos muitas destas 
é composto pelas seguintes opções: habitação

serviços, oficina e outro. É de referir que o uso de serviços no rés-do-chão é uma função adaptada
se a restaurantes, cafés escritórios que aparecem a substituir os

comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX. 

procura aferir o(s) tipo(s) de ocupante(s), nomeadamente se 
ações. Afere-se também o tipo de propriedade

o é importante, tendo em conta

É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

as frações independentes fazerem parte de um edifício de estrutura 

se dois direitos reais distintos: um de propriedade singular, no que respeita às 

onstituído pelas partes comuns do imóvel”. Definição acedida 

horizontal-o-que-e/. 

ETODOLOGIA 

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
 e da cozinha

chão. Nos pisos superiores situam
dos empregados. A comunicação entre os 
ao desenvolvimento do edifício

desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 
ver um exemplo desta tipologia na figura 4.4. 

(Barata Fernandes 2011, 4)

este estudo, pois a normativa 
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 

muitas destas habitações sofreram 
é composto pelas seguintes opções: habitação, comércio

chão é uma função adaptada
aparecem a substituir os

comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX. 

procura aferir o(s) tipo(s) de ocupante(s), nomeadamente se 
se também o tipo de propriedade

o é importante, tendo em conta as análises a serem efetuadas 

É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

as frações independentes fazerem parte de um edifício de estrutura 

se dois direitos reais distintos: um de propriedade singular, no que respeita às 

as partes comuns do imóvel”. Definição acedida 

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
e da cozinha (nas traseiras

chão. Nos pisos superiores situam-se os quartos e 
. A comunicação entre os 

ao desenvolvimento do edifício, que se 
desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 

(Barata Fernandes 2011, 4) 

este estudo, pois a normativa 
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 

habitações sofreram 
comércio, armazém, 

chão é uma função adaptada
aparecem a substituir os espaços de 

comércio, armazéns e oficinas existentes nos edifícios do Porto entre os séculos XVII a XIX.   

procura aferir o(s) tipo(s) de ocupante(s), nomeadamente se 
se também o tipo de propriedade

as análises a serem efetuadas 

É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

as frações independentes fazerem parte de um edifício de estrutura 

se dois direitos reais distintos: um de propriedade singular, no que respeita às 

as partes comuns do imóvel”. Definição acedida 

segundo uma complexa hierarquização funcional e social. As principais características tipológicas e 
nas traseiras) e 
se os quartos e 

. A comunicação entre os 
, que se 

desenvolve em dois ou três lanços e é iluminada por uma claraboia, que também serve de iluminação 

este estudo, pois a normativa 
estabelece parâmetros diferentes para diferentes funções da habitação, tal como se refere no estudo 

habitações sofreram 
armazém, 

chão é uma função adaptada à 
espaços de 

procura aferir o(s) tipo(s) de ocupante(s), nomeadamente se 
se também o tipo de propriedade: 

as análises a serem efetuadas 

É de referir a definição de Margarida Grave, advogada e Jurista da ALP: “o que caracteriza a propriedade horizontal e 

as frações independentes fazerem parte de um edifício de estrutura 

se dois direitos reais distintos: um de propriedade singular, no que respeita às 

as partes comuns do imóvel”. Definição acedida 
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Salienta-se que as habitações não possuem ao longo dos anos sempre o mesmo uso para o qual foram 
inicialmente concebidas. No caso de estudo, já no século XIX começa a haver transformações da casa 
unifamiliar para plurifamiliar, apesar do sistema de propriedade continuar a ser total. Resulta por isso 
importante identificar o número de espaços autónomos que os edifícios albergam e que correspondem 
a diferentes agregados familiares, designados por “unidades habitacionais”. Optou-se por esta 
designação atendendo à informação recolhida pelos estudos e métodos efetuados pelo LNEC que usam 
determinada terminologia para definir a habitação (Vilhena et al. 2009; Vilhena 2011; Pedro 2010)164. 
A FA identifica então o número de “unidades habitacionais” ocupadas e/ou devolutas165 e de 
“unidades não habitacionais”166 (quadro 4.3).  

Para melhor entender alguns aspetos que serão desenvolvidos na Parte II da Ficha, sobretudo em 
relação às condições de segurança do edifício aplicados ao caso de estudo, torna-se necessário fazer 
um reconhecimento do sistema construtivo da “casa burguesa” do Porto entre os séculos XVII e o 
início do século XX, e das alterações introduzidas ao longo do tempo (Teixeira 2014; Teixeira e 
Póvoas 2012, 2009). 

Assim, no ponto C da FA identificam-se, respetivamente, os elementos e sistemas construtivos e os 
materiais de revestimentos: das Paredes Exteriores (C1), das Paredes Interiores dos Compartimentos e 
das Caixas-de-escadas (C2), da Cobertura (C3), dos Pavimentos e Tetos (C4) e das Caixas-de-escadas 
Interiores (C5); por fim avaliam-se os Caixilhos Exteriores (C6). Ainda nesta seção são identificadas 
as alterações introduzidas pela mão humana, que serão registadas na opção “Outro” que é inserida em 
cada um dos itens referidos.  

 

 

 

                                                                                                                                                                      
163 Propriedade Total: caso um prédio urbano esteja em regime de propriedade total pode ter ou não divisões suscetíveis de 

utilização independente. Os prédios urbanos em regime de propriedade total com divisões suscetíveis de utilização 

independente podem possuir partes partilhadas pelas várias divisões designadas também de partes comuns (Pedro 2010). 
164 No Método de Avaliação das Necessidade de Reabilitação (MANR), assim como no Método de Avaliação do Estado de 

Conservação de edifícios (MAEC), refere-se como “unidade” a parte do edifício a ser avaliado. O Memorando para a 

Definições de espaços e de áreas utlizados na Ficha Técnica da Habitação define os seguintes conceitos: Habitação é a 

unidade na qual se processa a vida de cada indivíduo ou agregado residente no edifício, que compreende o fogo e as 

respetivas dependências; Fogo é o conjunto encerrado e com acesso independente, formado pelos compartimentos nucleares 

de cada habitação, interligados entre si; Conjunto encerrado de compartimentos é o conjunto confinado por uma envolvente 

que o separa das outras frações, dos espaços comuns e do ambiente exterior; Conjunto de compartimentos nucleares é o 

conjunto formado por salas, quartos, cozinha, instalações sanitárias, arrumos, despensa, corredores, vestíbulos e marquises 

(Pedro 2010). Neste sentido, e tendo em conta o uso do termo “unidade” nos métodos do MAEC e MANR quando se refere a 

parte dos edifícios a avaliar, e considerando que a definição de “conjunto de compartimentos nucleares” do Memorando é a 

definição que mais se aproxima do tipo de ocupação/uso dos edifícios de matriz unifamiliar burguesa do Porto, opta-se por 

designar nesta investigação por “unidade habitacional” o conjunto de compartimentos do edifício que é utilizada por um 

agregado familiar, e que pode corresponder, no caso específico do Porto, à ocupação de parte de um piso, um piso, dois piso, 

etc., dependendo da área que configura a unidade habitacional. 
165 É relevante para este estudo identificar os compartimentos e (ou) unidades habitacionais devolutos dos edifícios, pois são 

os que apresentam maior grau de degradação. 
166 Entende-se por unidades não habitacionais, todas aqueles que não são destinadas à habitação, mas sim a comércio, 

armazém, serviços, oficina e outro, como já referido no ponto B1.7. 
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Quadro 4.3 - Secção B da FA dirigida ao caso de estudo 

 

Os critérios escolhidos para adaptar cada um dos itens anteriores ao caso de estudo baseiam-se nos 
estudos de Teixeira (2004), mas também no conhecimento adquirido pelo autor em trabalhos de 
inspeção sobre esta tipologia habitacional realizados antes e durante a construção da FA. Teixeira em 
entrevista descreve a “casa burguesa” do Porto como um sistema tradicional, pré-industrial, de 
arquitetura de alvenaria e de madeira. Sublinha que o granito é a pedra abundante da época e as 
madeiras mais usadas são predominantemente o castanho e o pinho. Aponta que nas estruturas de 
madeira é usada a madeira de castanho, sendo o pinho aplicado nos revestimentos, ou em elementos 
secundários, por exemplo nas caixilharias. Acrescenta que a riga é uma madeira também muito usada, 
devido ao mercado marítimo da época. Relata nos seus estudos que este tipo de edifícios sofre muitas 
alterações. Esclarece também que os edifícios onde se consegue ter uma melhor perceção integral do 
sistema construtivo são os do século XIX e, eventualmente, alguns edifícios do século XVIII, sendo 
difícil identificar as características integrais dos edifícios do século XVII, devido às sucessivas 
alterações a que foram submetidos, embora ainda persistam alguns elementos desse século, como por 
exemplo as claraboias simples, de forma quadrangular ou retangular, com os lanternins ao correr das 
águas. 

Assim, e em relação ao caso de estudo, as paredes exteriores167 podem ser de alvenaria de pedra168, de 
tabique ou de frontal. As paredes interiores169, entendidas como paredes de compartimentação e caixa-

                                                      
167 As paredes de fachadas de rua, ou fachadas de tardoz são muitas vezes em frontal, tabique simples ou tabique reforçado. 

As paredes de frontal são de tabique misto constituído por barrotes, normalmente em madeira de pinho, dispostos em forma 

de frechais, prumos, travessanhos, escoras e vergas, constituindo células preenchidas por pedra miúda ou de blocos de tijolo. 

As estruturas de tabique simples, ou de tabique simples reforçado são duas variações da parede de tabique misto, sendo o 

preenchimento com pedra miúda ou tijolo substituído por um tabuado simples ou duplo de madeira (Teixeira 2004). 
168 É de mencionar que uma parede de alvenaria de pedra é o tipo de parede mais comum nas paredes de meação e paredes de 

fachada de rua e tardoz, e têm espessuras médias de 30cm e 70cm, respetivamente. Formam uma estrutura contínua que 

assenta sobre o nivelamento estabelecido para as paredes das fundações. As paredes das fachadas são de maior espessura 

devido a grande parte da sua área conter aberturas de grandes dimensões; garantem a continuidade da estrutura das paredes de 

PARTE I: INTERESSE PATRIMONIAL DO EDIFÍCIO 

B. CARACTERIZAÇÃO TIPO- MORFOLÓGICA DO EDIFÍCIO 

B1 - Morfologia e Tipologia  

B1.1 - Época de Construção: ☐Século XV-XVII; ☐Século XVIII; ☐ Século XIX; ☐ Século XX; ☐Outro_______________ 

B1.2 - Lote: ☐Ocupação parcial: ☐Com logradouro; ☐Saguão; ☐ Com anexos  
                     ☐Ocupação integral: ☐Duas frentes; ☐ Uma frente  

B1.3 - Rua: Largura: ☐Com menos de 8m entre fachadas; ☐Com mais de 8m entre fachadas 
                       Acesso: ☐Fácil; ☐ Difícil  

B1.4 - Implantação do Edifício: ☐Isolado; ☐Geminado; ☐ Em banda; ☐Gaveto; ☐Outro__________________________ 

B1.5 - Número de Frentes: Fachadas ___ (n.º pisos___); Empenas Cegas__ (n.º de pisos __); Tardoz___ (n.º de pisos __) 

B1.6 - Número Pisos: Acima da cota da soleira ____; Abaixo da cota da soleira:____; Vãos de cobertura habitáveis:_____ 

B1.7 - Uso:☐ Habitação: ☐Comércio; ☐Armazém; ☐ Serviços; ☐Oficina; ☐ Outro_______________________________ 

B2 - Tipo de Ocupação: ☐Proprietário(s); ☐Inquilino(s); ☐ Outra situação_____________________________________ 
  Propriedade: ☐horizontal; ☐ Total. 
  Número de Unidades: Habitacionais: _________; Não Habitacionais: _________; Total: ___________________ 
  Número de Unidades Habitacionais: Ocupadas: ________; Devolutas: __________. 
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de-escadas, podem ser de alvenaria de pedra ou de tabique. Também é objetivo da FA identificar a 
introdução de novos materiais, incluindo-se a opção “Outro”, neste e nos itens seguintes, que é 
preenchida sempre que se identifique a adição/existência de novos materiais (quadro 4.4). 

Na - Cobertura -, item C3, identifica-se o sistema estrutural (autoportante ou não) e qual o material de 
construção: madeira ou outro. Também se referencia o material de revestimento do interior das 
coberturas não habitáveis e habitáveis. Relativamente ao ponto C4 - Pavimentos/Tetos – identifica-se 
o material e estrutura dos pavimentos, em particular se contém pavimentos de estrutura de madeira. 
Verifica-se que os revestimentos dos pavimentos são normalmente em madeira. Com a evolução da 
tipologia da “casa burguesa” as cozinhas e casas de banho passaram, nalguns edifícios, para o interior, 
tendo sido colocados pavimentos impermeáveis sobre o soalho de madeira170. Nos tetos inseriram-se 
as opções madeira ou esteira como materiais da estrutura visto serem as duas opções vulgarmente 
existentes na casa do Porto, de acordo com os estudos de Teixeira (2004) e os acabamentos são 
normalmente em estuque pintado com motivos ou sem motivos e madeira pintada. Nas coberturas não 
habitáveis os tetos têm um tabuado diretamente pregado ao vigamento, em forma de esteira171 ou 
sobreposto em duas camadas, em forma de “saia e camisa”172. Ao contrário, nas coberturas habitáveis 
e nos pisos os tetos têm estrutura de madeira.  

No ponto C5 - Escadas Interiores - identifica-se a estrutura das escadas interiores. Segundo os estudos 
de Teixeira (2004) relativamente aos edifícios do caso de estudo, os primeiros degraus, ou lances de 
escadas em alguns edifícios são por vezes de pedra. No entanto, na sua maioria os lances e a estrutura 
das escadas é integralmente em madeira173. Para os revestimentos dos tetos dos espaços das escadas 
refere o estuque pintado com e sem motivos. Acrescentou-se a este ponto a madeira pintada, como 
resultado das inspeções realizadas. 

Para o ponto C6 - Caixilhos Exteriores - verifica-se a estrutura e funcionamento das portas (uma folha, 
duas folhas) e janelas (peito, peito e guilhotina e sacada e batente). Os materiais tradicionalmente 
usados são a madeira, o vidro e o metal.  

O item C7 - Integridade do Edifício - sintetiza os registos realizados no ponto C, tendo uma 
importância significativa, dado que servirá de indicador em relação à integridade e autenticidade do 
valor patrimonial do edifício e servirá também de referencial às alterações introduzidas nos casos em 
estudo, sendo que a resposta a este item é composta por duas opções: sem alterações significativas ou 

                                                                                                                                                                      
meação, servindo de travamento à estrutura dos pisos e de apoio a parte da estrutura do telhado, que corresponde às tacaniças 

(Teixeira 2004). 
169 As paredes de alvenaria de pedra no interior deste tipo de construção encontram-se nas paredes de caixas de escada ao 

nível do rés-do-chão e (ou) na continuidade da parede que confronta o corredor da entrada. Algumas casas do século XIX 

possuem paredes de granito no seu interior, sobretudo quando são casas mais amplas. Estas paredes diferenciam-se das 

paredes de tabique por terem uma espessura maior. Além disso, se tentarmos dar uma pancada na parede é notória a diferença 

de “Solidez” entre uma parede de alvenaria de granito e de tabique. Dentro do sistema construtivo da casa do Porto, admite-se 

que muitas das paredes divisórias interiores sejam em tabique simples, com pequenas variações na forma de construção, com 

espessuras de cerca de 12cm. (Teixeira 2004). 
170 Pavimentos impermeáveis no interior das habitações: sobre o soalho existente é aplicada uma camada fina de argamassa 

de cimento com um revestimento final em mosaico hidráulico ou, mais recentemente, mosaico cerâmico ou linóleo. Estas 

alterações são realizadas entre os séculos XVII a XIX (Teixeira e Póvoas 2009). 
171 Tecido de junco, palma, tábua, etc., que serve para cobrir um pavimento e/ou teto. 
172 Expressão usada para o tipo de revestimento de teto em que o tabuado é sobreposto em duas camadas. 
173 Segundo Teixeira (2004) os revestimentos dos lances/patamares são em madeira maciça, a união entre os cobertores e 

espelhos é do tipo “macho-fêmea”.  
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alterado. Sublinha-se que a opção alterada deve corresponder a edifícios que sofreram muitas 
alterações ao longo do tempo e que não têm elementos que representem a sua autenticidade e 
identidade inicial (quadro 4.4). 

 

Quadro 4.4 - Secção C da FA dirigida ao caso de estudo 

 

A seção D - Identificação de Características Particulares do Edifício - constituída pelos itens D1, D2 e 
D3, reservados à identificação do valor patrimonial dos edifícios; identificação de elementos com 
valor formal, estético e artístico, tanto no interior como no exterior do edifício; e verificação do valor 
material e técnico/construtivo utilizado na construção dos edifícios.  

C. CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS  

C1- Paredes Exteriores  
Material  
Fachada: ☐Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐ Outro_______ 
Tardoz: ☐Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐ Outro_______ 
Empena: ☐Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐; Outro_______ 
Revestimentos exteriores 
Fachadas/tardoz 
☐Reboco pintado 
☐Azulejo 
☐Soletos de ardósia 
☐Chapa zincada pintada 
☐Telha vã 
☐ Cantaria 
☐ Outro_______________________ 
Empena Cega 
☐Soletos de ardósia 
☐Chapa zincada pintada 
☐Telha vã 
☐ Rebocado ou argamassa de cal 
☐ Outro_______________________ 
Revestimentos interiores em geral 
☐Azulejo 
☐ Estuque com pintura 
☐ Estuque com escaiola 
☐Outro_______________________ 

C2- Paredes Interiores 
Material  
Compartimentação: 
☐ Paredes de alvenaria de pedra 
☐ Paredes de tabique 
☐Outro_____________________ 

Caixa-de-escadas: 
☐ Paredes de alvenaria de pedra 
☐ Paredes de tabique 
☐Outro_____________________ 

Revestimentos interiores em geral 
☐Estuque pintado  
☐Estuque com escaiola 
☐Azulejo 
☐ Rodapés 
☐Lambrins 
☐ Outro_____________________ 

C3- Cobertura 
Tipo  

Autoportante: ☐ Sim; ☐ Não 
☐ Não é possível verificar 

Material  
☐Madeira; ☐Outro ___________ 

Revestimento exterior   
☐Telha Canudo 
☐ Telha Marselha 
☐Outro_____________________ 

Revestimento Interior  
☐Cobertura habitável 
☐Teto de masseira 
☐Teto de madeira sob estrutura 

das águas 
☐Teto de estuque sob a estrutura 

das águas 
☐Outro_____________________ 
☐Cobertura não habitável 
☐Guarda-pó 

   ☐Outro_____________________ 

C4 - Pavimentos/Tetos 
Material 
☐ Esteira 
☐ Madeira 
☐ 
Outra__________________________ 
Revestimentos Tetos 
☐ Estuque pintado 
☐ Estuque com motivos 
☐ Madeira pintada  
☐ 
Outro__________________________ 
Revestimentos Pavimentos 
☐ Soalho de madeira; 
☐ Pavimento impermeável 
☐ Outro_________________________ 

C5 - Caixa-de-Escadas Interiores  
Material 
☐Madeira 
☐Pedra 
☐Outro_______________________ 
Revestimentos lances/patamares 
☐Madeira original 
☐Outro _______________________ 
Revestimentos dos tetos da escada 
☐ Estuque pintado sem motivos 

ornamentais 
☐ Estuque pintado com motivos 

ornamentais 
☐ Madeira pintada 
☐ Outro_______________________ 

C6 - Caixilhos Exteriores  
Portas 
Estrutura/Funcionamento: 
☐Uma folha; ☐Duas Folhas 
Material: 
☐Madeira; ☐Vidro; ☐Metal  
☐Outro________________  
Janelas 
Estrutura/Funcionamento: 
 ☐ Peito; ☐ Peito e Guilhotina 
 ☐ Sacada de Batente 
Material: 
☐ Madeira; ☐Vidro; ☐Metal   
☐ Outro________________  

C7 - Integridade do Edifício: 
☐Sem alterações significativas; ☐Alterado. 
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O ponto D1 destina-se a caracterizar a situação de classificação dos edifícios - Valor Patrimonial -. 
Neste item verifica se os edifícios são imóveis classificados, ou em vias de classificação com valor 
histórico e cultural; imóveis inventariados, ou identificados com interesse. Relativamente ao caso de 
estudo, a FA verifica se pertencem à área do Centro Histórico do Porto classificada pela UNESCO174.  

No item D2 - Identificação de Elementos - (com valor formal, estético e artístico) que revelem 
interesse patrimonial - registam-se elementos com particular interesse e valor e que podem ser, no 
exterior: volumetria, fachadas, caixilhos, claraboias, chaminés, trapeiras, águas furtadas, varandas, 
elementos de ornamentação e decoração, cor e outros, e no interior: revestimentos e acabamentos de 
paredes, pavimentos, tetos e caixa-de-escadas, caixilhos, chaminés, lareiras, elementos ornamentais e 
decorativos e outros. Esta seleção de itens está orientada para o caso de estudo, mas é comum a muitas 
outras tipologias de edificado. 

No ponto D3 - Valor Material e Técnico-construtivo - identificam-se os trabalhos da arte da cantaria, 
marcenaria, carpintaria, estuque, ferraria, azulejaria e outros de arte decorativa em edifícios. Teixeira 
explica que a “casa burguesa” do Porto é construída com materiais nobres como madeira, pedra, cal, 
ferro, azulejos e outros materiais que carecem de saber especializado. Estes saberes foram transmitidos 
durante séculos por mestre-de-obras, fazendo parte de um património que não é só material mas 
também imaterial e cujo modo de construir deve ser readquirido. No seguimento desta ideia é de 
referir que os estudos efetuados pelo grupo RehabiMed de trabalho, em Barcelona (Casanovas 2007) 
que concluem que o valor patrimonial dos edifícios está intimamente ligado aos saberes locais e à 
forma de construir, estando relacionado com aspetos culturais e os materiais existentes na região. 
Também La Spina (2012) reforça que o tipo de material usado nas fachadas de edifícios históricos, em 
um determinado lugar está ligada à técnica e à tradição construtiva, que por sua vez é definida pelos 
recursos naturais de cada zona geográfica, bem como do modo como o edifício é construído (quadro 
4.5).  

 

Quadro 4.5 - Secção D da FA dirigida ao caso de estudo 

                                                      
174 O art.21º do Decreto-lei n.º 309/2009, 23 de Outubro, estabelece o procedimento de classificação de toda a área 

classificada. Segundo este diploma, a área do Centro Histórico do Porto protegida pela UNESCO é considerada juridicamente 

como se fosse um imóvel de valor patrimonial. 

D. IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO EDIFÍCIO
 

D1 - Valor Patrimonial: ☐ Pertencente a área protegida pela UNESCO; ☐ Imóvel classificado ou em vias de classificação 
com valor histórico- cultural; ☐ Imóvel Inventariado ou identificado com interesse patrimonial; ☐Outro______________                                       

D2 - Identificação de Elementos (com valor formal, estético e artístico) que revelem Interesse Patrimonial:  
No exterior: ☐Volumetria; ☐Fachada; ☐ Caixilhos; ☐Claraboias; ☐Chaminés; ☐ Trapeiras; ☐Água furtada; 
☐Varandas; ☐Elementos de ornamentação e decoração; ☐ Cor; ☐ Outro____________________________________ 
No interior: ☐Revestimento e acabamentos de paredes; ☐ Pavimentos; ☐Tetos; ☐Caixa de escadas; ☐Caixilhos;   
☐Chaminés; ☐Lareiras; ☐Elementos ornamentais e decorativos; ☐Outro____________________________________ 

D3 - Valor Material, Técnico-construtivo: Trabalhos de arte da: ☐Cantaria; ☐Marcenaria; ☐Carpintaria; ☐Estuque;  
☐Ferraria; ☐Azulejaria; ☐ Outros trabalhos de arte decorativa: __________________________________________ 
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4.3.4. MATERIALIZAÇÃO DA FA NAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE  

A Parte II da FA, intitulada - Condições de Segurança e Habitabilidade do Edifício -, identifica 
parâmetros relacionados com as exigências funcionais da habitação175 inseridas na legislação e 
regulamentação técnica da construção de edifícios. Estes parâmetros são ajustados e materializados na 
FA com o apoio de técnicos e especialistas nestes domínios e com conhecimento sobre o edificado a 
analisar. Para além disso, têm em conta aspetos do referencial normativo discutidos no capítulo 3. 

A secção E é constituída pelos pontos E1, E2 e E3 e F. O ponto E1 destina-se à identificação das 
condições de segurança e é composta pelos seguintes itens: E1.1 - Segurança Estrutural; E1.2 - 
Segurança Contra Incêndio; E1.3 - Segurança ao Uso Normal. A seção E2 identifica as Condições de 
Habitabilidade e é constituída pelos itens: E2.1 - Dimensões e Funcionamento; E2.2 - Saúde, Higiene 
e Conforto; E2.3 - Instalações no Edifício; E2.4 - Acessibilidade no Edifício. O ponto E3 destina-se a - 
Outras Observações -, e o ponto F - Registos Fotográficos do Edifício -.  

O ponto E1.1 - Identificação das Condições de Segurança - identifica itens que permitem avaliar as 
condições dos elementos estruturais. Na aplicação ao caso de estudo, reflete-se nos seguintes 
elementos: Cobertura (E1.1.1), Paredes (E1.1.2), Pavimentos e Tetos (E1.1.3), Caixa-de-escadas 
(E.1.1.4). Estes pontos surgem dos estudos elaborados sobre a reabilitação de edifícios antigos por 
Appleton (2003) que refere que a segurança estrutural assume uma posição predominante na avaliação 
dos edifícios antigos. Explica que as paredes estruturais devem garantir a segurança do edifício através 
da avaliação da sua resistência, ou seja da análise dos materiais, das técnicas construtivas e dimensões 
das paredes, em particular da sua espessura. Aponta a necessidade de verificar as paredes de 
compartimentação, os pavimentos, coberturas e escadas de edifícios antigos, como sendo elementos 
estruturais que refletem a segurança estrutural. Também Paiva, Aguiar e Pinho (2006) referem que a 
segurança estrutural deve ser encarada com cuidado, pois põe em causa todos os restantes aspetos do 
edificado. Apontam para a importância de verificar danos ou anomalias visíveis, como fendas e roturas 
por compressão em elementos estruturais, perdas de verticalidade de paredes e deformações 
acentuadas, desnivelamentos e abatimentos de pavimentos, etc., considerando a necessidade de avaliar 
as causas e implicações para a segurança estrutural dos edifícios. 

Deste modo, o ponto E1.1.1 - Cobertura - identifica a entrada de água na cobertura e consequente 
degradação material. Considera-se que a entrada de água pela cobertura é uma das principais causas de 
danos e anomalias em edifícios antigos do centro do Porto. No ponto E1.1.2 - Paredes - identifica-se se 
existe a ausência de elementos ou partes de elementos que sejam importantes para o funcionamento 
estrutural do edifício; se existem fendas na ligação entre paredes transversais, fendas diagonais 
passantes, deformação das paredes para fora do seu plano e degradação material. Estes itens permitem 
estimar a resistência das paredes, sobretudo as estruturais. O ponto E1.1.3 - Pavimentos e tetos - 
identifica a existência de deformação e vibração dos pavimentos e de degradação material ou 
deformação dos tetos. O ponto E.1.1.4 - Caixa-de-escadas - identifica aspetos de degradação/dano 
associados a este elemento fundamental da “casa burguesa” do Porto. Identifica-se a existência de 
deformação vertical, vibração excessiva e degradação material. Atualmente as caixas-de-escadas 
estabelecem a ligação entre os vários pisos aonde habitam diferentes famílias, tornando-se, 
particularmente importante a sua avaliação pela função que assumem como acesso principal ao e no 
edifício e, em muitos casos, como único meio de acesso.  

                                                      
175 Exigências funcionais da habitação resultam de uma definição de Gomes (1971) que as divide em três grandes grupos: 

exigências de segurança (que pretendem garantir a proteção da vida dos ocupantes, ou utilizadores dos edifícios); exigências 

de habitabilidade (que pretendem garantir a realização das diversas atividades sem prejuízo para a saúde e com o dado nível 

de comodidade); e exigências de economia (que condicionam todas as outras, estando sempre presente a sua quantificação).  
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O item E1.2 - Segurança Contra Incêndio - identifica critérios orientados para a avaliação das 
condições de segurança ao fogo dos edifícios. Lopes Porto176 explica que a FA relativamente a esta 
exigência deve ter uma estrutura convencional e com uma visão holista desta problemática. Em 
relação ao caso de estudo, aponta que uma análise de segurança contra incêndios em edifícios antigos 
deve considerar a função, o tipo de uso e o nível de ocupação dos edifícios. Explica que é necessário 
perceber qual o tipo de instalações existentes e quais os equipamentos que o edifício dispõe e o seu 
grau de degradação. Indica a importância das botijas de gás se encontrarem em locais bem ventilados. 
Reforça que é preciso verificar o material das caixas-de-escadas e a eficácia dos meios de evacuação, 
dando como exemplo, a largura do vão das caixas-de-escadas, iluminação, ventilação e funcionamento 
adequado dos mesmos. Refere a necessidade de se averiguar a compartimentação dos edifícios, 
esclarecendo que apesar da casa tradicional do Porto ter normalmente paredes meeiras em alvenaria, é 
importante verificar se estas paredes sobem 0,60m acima da cota das coberturas afim de não 
permitirem a propagação de incêndios aos edifícios contíguos. Revela ainda que nas cozinhas é 
importante verificar a existência de janelas e exaustão de fumos, bem como aferir o estado de 
conservação das chaminés. Neste sentido, e tendo em conta o parecer deste especialista sobre os 
aspetos importantes a aferir na segurança contra incêndios, deduz-se a importância de dividir a análise 
da segurança contra incêndios em três pontos: E1.2.1 – Caixa-de-escadas e Caminhos de Evacuação; 
E1.2.2 - Compartimentação; e E1.2.3 - Instalações Elétricas e de Gás.  

Assim, no item E1.2.1 - Caixa-de-Escadas e Caminhos de Evacuação - procura-se que a FA inclua 
critérios dirigidos para a avaliação da caixa-de-escadas do edifício, considerando os materiais de 
construção (combustíveis ou incombustível), a existência de ventilação adequada e iluminação. Para 
além disso, afere se a caixa-de-escadas e caminhos de evacuação estão desobstruídas e em condições 
de circulação de modo a permitir uma fácil evacuação dos residentes.  

O ponto E1.2.2 - Compartimentos - identifica se as cozinhas e salas de estar possuem chaminés e/ou 
fogões de sala em adequadas condições de funcionamento, aspetos que também são referidos na 
normativa Portuguesa, RGEU (Portugal 1951), e que se coadunam com esta tipologia habitacional. 
Considerando ainda que a “casa burguesa” é tipicamente estreita, constata-se ser necessário avaliar 
apenas o material das paredes de meação entre os edifícios, verificando se é resistente ao fogo, bem 
como se estas paredes se prolongam 0,60m acima da cota dos telhados, de modo a não permitirem a 
propagação de incêndios para os edifícios contíguos. 

É de salientar que no estudo tipo-morfológico, na Parte I da FA, já se identificam aspetos relacionados 
com segurança contra incêndios, como o tipo de utilização do edifício, o tipo de ocupação e a largura 
das ruas, itens que complementam a avaliação da FA sobre esta exigência. 

Foi também considerado como critério de avaliação da FA o ponto E1.2.3 - Instalações Elétricas e de 
Gás – tendo por base os resultados da entrevista de Lopes Porto e os estudos realizados por Paiva, 
Aguiar e Pinho (2006). Estes estudiosos e especialistas consideram que se deve incluir na avaliação da 
segurança contra incêndios a avaliação das instalações elétricas, verificando se são adequadas ao 
correto funcionamento, estando dotadas de quadros com disjuntores diferenciais de proteção e ligação 
à terra. Paiva, Aguiar e Pinho (2006) realçam que as más condições das instalações elétricas e a sua 
degradação poderão ser um forte indicador para a propagação contra incêndios. Neste ponto também 
consideram essencial avaliar se as botijas de gás estão em locais bem ventilados, assim como se existe 
instalação de gás natural e quais as suas condições de instalação e funcionamento. 

                                                      
176 Engenheiro João Lopes Porto, Docente do Curso de Estudos Avançados em Reabilitação do Património Edificado da 

FEUP, Porto, e Especialista na área de Segurança Contra Incêndios, entrevistado entre Maio a Junho de 2012. 
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A FA também identifica no ponto E1.3 - Segurança ao Uso Normal dos Edifícios - com critérios 
adaptados ao caso de estudo, consideram-se os parâmetros estipulados no RGEU (Portugal 1951) e os 
estudos efetuados por Paiva, Aguiar e Pinho (2006), bem como os critérios inseridos nos CTE da 
normativa Espanhola e regulamentos de Higiene da normativa Italiana. A identificação das condições 
de uso normal dos residentes nos edifícios do património edificado antigo do Porto, pretende avaliar o 
potencial de acidentes por queda, aprisionamento, electrocução, etc. Assim, no ponto E1.3.1- Portas e 
Janelas - procura-se identificar o estado de conservação e funcionamento das portas e janelas 
exteriores dos edifícios, bem como se as portas de entrada dos edifícios estão em bom estado de 
conservação, se são sólidas e abrem e fecham num ângulo de 90º sem ser preciso recorrer a força 
excessiva. No ponto E1.3.2 - Pavimentos - avalia-se os desníveis de piso (e.g. escadas, varandas, 
balcões, terraços e outros locais sobrelevados) e se estes estão protegidos com guarda-corpos. Analisa 
o estado de conservação dos pavimentos, identificando se são regulares e não possuem buracos ou 
aberturas perigosas, propensas a perigo de queda. Para além disso, verifica se os revestimentos dos 
pavimentos são antiderrapantes, por forma a evitarem quedas por escorregamento. Por fim, no item 
E1.3.3 - Equipamentos Eletrodomésticos - identificam-se se os equipamentos das unidades 
habitacionais estão em boas condições e devidamente protegidos, não causando acidentes por 
electrocução aos seus utilizadores. 

O ponto E1.4 - Estado de Conservação - destina-se a fazer uma apreciação global, in situ, sobre o 
estado de conservação de todos os itens relativos às condições de segurança no ponto E1: segurança 
estrutural, segurança contra incêndios e segurança ao uso normal nos edifícios. Para facilitar esta 
avaliação global qualitativa, escolhe-se quatro níveis de conservação possíveis: Bom, Razoável, Mau, 
ou Muito Mau (quadro 4.6). 

 

Quadro 4.6 - Secção E1 da FA dirigida ao caso de estudo 

PARTE II: CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITABILIDADE E CONFORTO DO EDIFÍCIO 

E. IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE NO EDIFÍCIO                  Sim 

   ☐ 

   Não 

  ☐ 

Não 
Aplicável 

☐ 

E1 – IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

E1.1 - SEGURANÇA ESTRUTURAL                                                                                 

E1.1.1 - Cobertura 

. Ausência de água  ......................................................................................................................................

. Sem degradação material ...........................................................................................................................

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

E1.1.2 - Paredes  

. Sem eliminação de elementos e/ou partes: 

. De paredes estruturais ...............................................................................................................................

. De paredes não estruturais ........................................................................................................................

 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

. Ausência de fendas na ligação entre paredes transversais:  

. Entre paredes estruturais ..........................................................................................................................

. Entre paredes estruturais e não estruturais ...............................................................................................

. Entre paredes não estruturaisddddddddddddddddddddddddddd........... 

 

   ☐ 

   ☐ 

   ☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

. Ausência de fendas diagonais passantes: 

. Em paredes estruturais ...............................................................................................................................

. Em paredes não estruturaisdddddddddddddddddddddddddddd.dd 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

. Ausência de deformação das paredes para fora do seu plano vertical (embarrigamento): 

. Em paredes estruturais ...............................................................................................................................

. Em paredes não estruturaisddddddddddddddddddddddddddddddd... 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 
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Quadro 4.6 - Secção E1 da FA dirigida ao caso de estudo (continuação) 

 

. Ausência de degradação material: 

. Nas paredes estruturais .............................................................................................................................

. Nas paredes não estruturaisddddddddddddddddddddddddddddddd.. 

Sim 

☐ 

☐ 

Não 

☐ 

☐ 

Não 
Aplicável 

☐ 

☐ 

E1.1.3 - Pavimentos e Tetos: 

. Sem deformações verticais do pavimento ................................................................................................

. Sem vibrações excessivas do pavimento ................................................................................................

. Sem degradação material ou deformação do teto  ....................................................................................

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.1.4 – Caixa-de-Escadas:   

. Sem deformações verticais ........................................................................................................................

. Sem vibrações excessivas .........................................................................................................................

. Sem degradação materialdddddddddddddddddddddddddddddd.d. 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.2 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

E1.2.1 – Caixa-de-escadas e Caminhos de Evacuação: 

. A caixa-de-escadas comum (integrada no caminho de evacuação) é construída com material 

incombustível ............................................................................................................................................

. Está em condições de circulação e desobstruído ......................................................................................

. Possuí ventilação adequada ......................................................................................................................

. Possui iluminação ......................................................................................................................................

 

 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 
 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.2.2 – Compartimentos:  

. Tem chaminé a funcionar na cozinha e fogões de sala .............................................................................

. As paredes de empena separadoras de edifícios contíguos são de materiais resistentes ao 

 fogo .............................................................................................................................................................

. As paredes de empena prolongam-se 0,60m acima dos telhados ............................................................

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

E1.2.3 - Instalação Elétrica e de Gás: 

. Instalação elétrica está em adequadas condições de funcionamento e manutenção (com o 

isolamento dos condutores elétricos não degradado; e sem pontos singulares que possam motivar 

acidentes de electrocução, explosão ou queimaduras) ............................................................................

. Instalação elétrica é dotada de quadro com disjuntores diferenciais de proteção e possui ligação à 

terra ...........................................................................................................................................................

. Instalação de gás apresenta adequadas condições de segurança: 

. A botija de gás está em local bem ventilado ............................................................................................

. O gás natural canalizado contém válvulas de corte da alimentação de gás a montante de 

   cada dispositivo .........................................................................................................................................

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E1.3 - SEGURANÇA NO USO NORMAL 

E1.3.1 - Portas e Janelas: 

. As portas de entrada do prédio e das habitações são sólidas e seguras, e abrem e fecham, num 

ângulo de 90.º, sem recurso a força excessiva ........................................................................................

. As portas e janelas têm bom funcionamento e não apresentam degradação material .............................

 

 

 
 

☐ 

☐ 

 

 

 
 

☐ 

☐ 

 

 

 
 

☐ 

☐ 

E1.3.2 - Pavimentos: 

. Os desníveis de piso estão protegidos com guarda-corpos (escadas, varandas, balcões, terraços 

e outros locais sobrelevados) ...................................................................................................................

. Os revestimentos dos pavimentos: 

. Apesentam superfície regular (sem buracos ou aberturas perigosas) ......................................................

. São antiderrapantes ...................................................................................................................................

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

E1.3.3 - Equipamentos Eletrodomésticos: 

. Os equipamentos eletrodomésticos estão devidamente protegidos, não provocando acidentes por 

electrocução ..............................................................................................................................................

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

E1.4 – Estado de conservação: ☐Bom; ☐ Razoável; ☐Mau; ☐Muito Mau. 
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Na secção E2 – Identificação das Condições de Habitabilidade - selecionam-se os requisitos gerais 
definidos na MAPEH que resultaram das metodologias de avaliação analisadas na revisão da 
literatura, bem como em parâmetros normativos sobre as condições de conforto e acessibilidade. 
Assim, serão adequados parâmetros que se coadunam ao caso de estudo, incluindo a opinião de 
especialistas desta área de investigação. Neste sentido, o ponto E2 está dividido em quatro partes que 
se considera importante analisar: E2.1- Dimensão e Funcionalidade; E2.2- Higiene, Saúde e Conforto; 
E2.3 - Instalações no Edifício; E2.4 - Acessibilidade no Edifício.  

No item E2.1.1 - Dimensão dos Compartimentos - verifica-se se os compartimentos destinados a sala 
ou quarto têm uma área útil ≥9,00m2; verifica-se se as dimensões entre paredes dos mesmos 
compartimentos têm uma largura ≥2,10m, bem como se a altura dos pés-direitos dos compartimentos 
habitáveis é ≥2,40m em pelo menos 50% da área útil. Para além disso, também se assiste à ocupação 
dos pisos semienterrados, como caves, para uso habitacional.  

A FA no ponto E2.1.2 - Mobiliário e Equipamento - adapta critérios do RGEU ao caso de estudo, 
aferindo se os compartimentos de instalações sanitárias e cozinhas possuem mobiliário e equipamento 
necessários para o desempenho básico das funções quotidianas dos residentes. Nas instalações 
sanitárias avalia-se se estão completas (possuem lavatório, sanita, sifão, autoclismo e uma base de 
duche, ou banheira no mesmo, ou noutro compartimento sanitário) e se o e aparelho de combustão 
encontra-se fora destas áreas e em local bem ventilado. Na cozinha afere-se se está equipada com pelo 
menos um lava-loiça, uma bancada de extensão não inferior a 0,60m, um local para instalar um 
frigorífico e um local para instalar um fogão a gás ou elétrico. 

Já no ponto E2.2 - Saúde, Higiene e Conforto - abordam-se questões relacionadas com a ventilação, 
iluminação, higiene nos compartimentos e nos edifícios. No ponto E.2.2.1 -Ventilação, Iluminação e 
Higiene - averigua-se se os compartimentos, em geral, possuem ventilação e iluminação adequada. 
Para verificar esta situação analisa-se se os compartimentos têm uma janela ou claraboia em contacto 
direto com o exterior e/ou contactam com uma varanda fechada que proporcione iluminação natural 
e/ou ventilação permanente; avalia-se também se os compartimentos principais têm vãos para o 
exterior e recebem iluminação natural direta; afere-se se existe pelo menos uma fachada que receba sol 
a maior parte do ano, bem como inclui-se como critério a verificação de existência de ventilação 
transversal nos edifícios através de vãos em fachadas opostas, ou através de uma caixa-de-escadas. 
Estes parâmetros resultam de prescrições do RGEU e adaptam-se a muitas tipologias distintas de 
edificado em Portugal, no qual se inclui a “casa burguesa” do Porto.  

As instalações sanitárias são um compartimento cuja localização e ventilação são imprescindíveis para 
a manutenção da saúde e higiene da habitação. Desde modo, a FA ainda neste item adapta parâmetros 
que se considera fulcrais para avaliar a higiene e saúde nos edifícios do caso de estudo. Inclui-se a 
possibilidade das instalações sanitárias estarem localizadas no perímetro das construções, com 
iluminação e ventilação diretas e/ou estarem localizadas no interior dos edifícios e com ventilação 
mecânica; avalia também se estão em comunicação direta com compartimentos de cozinha, sala de 
refeições, copa ou dispensa. A cozinha é outro compartimento que merece especial atenção na 
avaliação dos edifícios, dado ser um local onde se confecionam alimentos e são produzidos gases 
derivados da combustão que devem ser evacuados instantaneamente. Deste modo é importante avaliar 
se a cozinha tem uma conduta de evacuação de fumos funcional e se existe admissão de ar por 
condutas, aberturas permanentes, ou janelas que permitam ventilação direta para o exterior. Neste 
ponto a FA adotou itens que foram sublinhados na entrevista com Corvacho177 que refere a 

                                                      
177  Engenheira Civil, Helena Corvacho, Docente no Departamento de Engenharia Civil - Secção de Construções Civis da 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, entrevistada em Junho de 2012.  
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necessidade da cozinha ter meios mecânicos de exaustão de fumos, assim como ter aberturas ou 
condutas de ventilação em comunicação direta para o exterior. Corvacho indica também que os 
compartimentos habitáveis que não tenham janelas devem ser munidos de ventilação mecânica, 
realçando a necessidade de também as instalações sanitárias se apresentarem bem ventiladas.  

No ponto E2.2.2 - Comportamento à Humidade - são também incluídos itens que resultam da 
entrevista com Corvacho. Esta especialista aponta a importância de se verificar a existência de 
humidades nos tetos, paredes, pavimentos e vãos das habitações. Para além disso, explica que devem 
distinguir-se três tipos de humidade quando se faz uma inspeção: humidade por condensação, por 
infiltração e por ascensão dos pisos térreos. Assim são considerados parâmetros que identificam e 
distinguem a existência de bolores e manchas provenientes de condensações superficiais, de entradas 
de água pelos vãos, paredes, coberturas, terraços e fuga de canalizações, e de humidades nas paredes 
dos pisos térreos.  

Tendo em conta que para as questões de saúde e higiene na habitação, autores como Paiva, Aguiar e 
Pinho (2006) salientam a necessidade de analisar a existência de lixo, roedores ou pragas nos 
compartimentos dos edifícios como uma das causas de risco de saúde dos residentes e de saúde 
pública em geral, o item E.2.2.3 - Outros - avalia estes aspetos.  

A FA também se dirige ao reconhecimento das instalações e equipamentos existentes nos edifícios. 
Neste sentido, o ponto E2.3 - Instalações no Edifício - identifica o material e estado de conservação 
das instalações de distribuição de água fria (ponto E2.3.1)178. Corvacho aponta que nem sempre é fácil 
inspecionar as canalizações dos edifícios, visto que existem muitos tubos inseridos nas paredes; 
aconselha a análise do material das torneiras, das canalizações à vista e juntos dos contadores, no 
momento da inspeção. Neste ponto, também se identifica a existência de equipamento de produção de 
água quente e o seu estado de conservação e da rede de distribuição (ponto E2.3.2); identifica-se o 
estado de conservação das instalações de drenagem de águas residuais e se existe ligação à rede 
pública, ou sistema simplificado de drenagem (ponto E2.3.3), aspeto importante ligado à saúde 
pública; identifica-se também as condições de conservação e funcionamento do sistema de drenagem 
de águas pluviais (ponto E2.3.4), parâmetro fundamental, dado que muitas das infiltrações provêm 
diretamente das coberturas. 

O ponto E2.4 - Acessibilidade ao e no Edifício - refere-se à identificação do funcionamento das caixa-
de-escadas e corredores dos pisos dos edifícios em termos de acessibilidade. Deste modo, o ponto 
E2.4.1 - Acessibilidade na caixa-de-escadas - verifica se é complementada por um elevador, caso 
contrário se a largura da bomba permite colocar um ascensor e se o vão permite a colocação de rampas 
ou mecanismos elevatórios. Estes aspetos foram discutidos no estudo do referencial normativo, 
sobretudo em Itália e Espanha, e que se consideram importantes no contexto dos edifícios do caso de 
estudo. O ponto E2.4.2 - Acessibilidade nos Pisos - preocupa-se em identificar se o edifício nos pisos 
permite aceder a pelo menos um quarto e a uma instalação sanitária com uma cadeira de rodas. É de 
sublinhar que a avaliação da acessibilidade na caixa-de-escadas e nos pisos para o caso de estudo é 
essencial, dado que a maior parte dos edifícios de matriz unifamiliar burguesa, sobretudo os mais 
antigos possuem vãos de escadas reduzidos, bem como corredores estreitos de acesso às instalações 
sanitárias, muitas vezes desnivelados. O ponto E3 - Outras Observações - permite acrescentar 
informações adicionais que são aferidas no local, no momento da inspeção e que possam contribuir 
com dados adicionais importantes (quadro 4.7).  

 

                                                      
178 As canalizações de chumbo são atualmente proibidas na utilização da distribuição de água potável para as habitações.  
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Quadro 4.7 - Secção E2 da FA dirigida ao caso de estudo  

 

E2 - IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE 

E2.1- DIMENSÕES E FUNCIONALIDADE 

E2.1.1 – Dimensões dos Compartimentos: 

. Existe pelo menos um compartimento que pode ser utilizado como sala ou quarto: 

. Com uma área útil ≥ 9,00 m2 ......................................................................................................................  

. Com uma dimensão entre paredes ≥ 2,10m ..............................................................................................  

. Um pé direito ≥ 2,40m em pelo menos 50% da área .................................................................................  

Sim 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

Não 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

Não 
Aplicável

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E2.1.2 - Mobiliário e Equipamento 

. Existe pelo menos uma instalação sanitária completa (lavatório, sanita, sifão, autoclismo, uma base de 

duche ou banheira no mesmo ou noutro compartimento sanitário) ..........................................................  

. A cozinha está equipada (lava-loiça, uma bancada de extensão não inferior a 0,60m, local para instalar 

um frigorífico e um local para instalar um fogão a gás ou elétrico) ..............................................................  

. O aparelho de combustão encontra-se fora das instalações sanitárias e em local ventilado ....................  

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

E2.2 - HIGIENE, SAÚDE E CONFORTO 

E2.2.1- Ventilação, Iluminação e Higiene 

. Nos compartimentos em geral: 

. Todos os compartimentos têm uma janela ou uma claraboia em contacto direto com o exterior, ou 

contactam com uma marquise, que proporciona iluminação natural e/ou ventilação permanente ..........  

. Apenas os compartimentos principais têm vãos para o exterior e recebem iluminação natural direta .....  

. Existe pelo menos uma fachada que recebe sol a maior parte do ano .....................................................  

. O edifício tem vãos em fachadas opostas ou uma caixa de escadas que permite ventilação transversal  

 . As janelas e portas são resistentes ao vento e não deixam entrar corrente de ar ...................................   

 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

. Nas instalações sanitárias: 

. Localizam-se no perímetro das construções em locais iluminados e arejados .........................................  

. Possuem um sistema de ventilação forçado ..............................................................................................  

. Não estão em comunicação direta com os outros compartimentos da habitação (cozinha, sala  

  de refeições, copa ou despensa) ...............................................................................................................  

 

  ☐ 

  ☐ 

 

  ☐ 

 

  ☐ 

  ☐ 

 

  ☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

. Na cozinha: 

. Existe uma conduta de evacuação de fumos funcional .............................................................................  

. Existe admissão de ar por condutas, aberturas permanentes ou janelas que permitam ventilação                                        

direta do exterior .......................................................................................................................................  

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E2.2.2 – Comportamento à Humidade 

. Ausência de infiltrações provenientes dos vãos, paredes, coberturas e terraços .....................................  

. Ausência de infiltrações provenientes de fugas das canalizações ............................................................  

. As paredes dos pisos térreos não possuem humidades provenientes do solo .........................................  

. Ausência de bolores e manchas provenientes de condensações superficiais ..........................................  

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 E2.2.3 – Outros 

. Ausência de lixo, roedores ou pragas nos compartimentos ......................................................................  

 

  ☐ 

 

  ☐ 

 

☐ 

E2.3 - INSTALAÇÕES NO EDIFÍCIO 

E2.3.1 - Instalação/Distribuição de Água Fria está em adequadas condições, abastece água potável e         

não é composta por canalizações de chumbo ................................................................................  

 

 

  ☐ 

 

 

  ☐ 

 

 

  ☐ 

E2.3.2 - Equipamento de Produção de Água Quente está em adequadas condições e assegura a      

distribuição de água quente ............................................................................................................  

 

  ☐ 

 

  ☐ 

 

  ☐ 

E2.3.3 - Sistema de Drenagem de Águas Residuais está em adequadas condições de funcionamento, 

       ligado à rede pública (ou sistema simplificado de drenagem) ........................................................  

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E2.3.4 - Sistema de Drenagem de Águas Pluviais está em adequadas condições de funcionamentod ☐ ☐ ☐ 
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Quadro 4.7 - Secção E2 da FA dirigida ao caso de estudo (continuação) 

 

A seção F - Registos Fotográficos do Edifício - é um espaço reservado ao arquivo de fotografias e é 
constituído por diversos subpontos: ponto F1 – Registos Fotográficos do Interesse Patrimonial do 
Edifício; item F1.1 - Fotografias do Exterior do Edifício -; item F1.2 - Fotografias do Interior do 
Edifício -; ponto F2 - Registos Fotográficos das Condições de Segurança e Habitabilidade -, espaço 
destinado a registar as anomalias encontradas nos edifícios: item F2.1 - Fotografias das Condições de 
Segurança -; item F2.1 – Fotografias das Condições de Habitabilidade -. 

É de referir ainda que a parte II da FA está direcionada para recolher dados dos edifícios habitacionais 
do centro do Porto através de perguntas que são formuladas sempre pela positiva, de modo a que as 
perguntas sejam coerentes entre si, e que as respostas: Sim, Não e Não Aplicável sejam concordantes 
no seu significado em relação à existência de anomalias. Pretende-se que o Sim represente ausência de 
anomalias nos edifícios, o Não represente as anomalias dos edifícios e o Não Aplicável corresponda a 
uma situação não aplicável. Este tipo de resposta permite, posteriormente, tratar os dados recolhidos e 
avaliá-los de diversas formas, uma delas é através de análises estatísticas. Os quadros aqui 
apresentados apresentam a Parte II da FA tal como foi concebida para a aplicação ao caso de estudo. 
Os resultados deste estudo aplicativo, e que sublinham o potencial da FA, são apresentados de forma 
detalhada e conclusiva no capítulo 5. 

 

4.3.5. MATERIALIZAÇÃO DA FA NA AFERIÇÃO DO PERFIL DOS RESIDENTES E SATISFAÇÃO RESIDENCIAL  

A terceira parte da FA - Questionário aos Residentes do Edifício – consiste num questionário de 
aferição da satisfação residencial dos residentes. Baseia-se em critérios estudados no debate teórico, 
agora adaptados à FA, e identifica-se o contexto socioeconómico dos residentes e as características do 
património edificado e da sua área envolvente. Esta parte da FA é constituída por três seções: G, H e I. 
Na seção G - Identificação do Técnico e Morada do Edifício - é um espaço reservado à identificação 
do nome e profissão do técnico que faz a inspeção (G1) e da morada e freguesia do edifício (G2), 
(quadro 4.8). A Secção H - Identificação do Perfil dos Residentes e Perceção das Características 
Físicas dos Edifícios -. Todos os critérios apresentados nesta secção são determinantes para reconhecer 
os diferentes perfis socioeconómicos dos residentes do caso de estudo, distinguindo diferentes 
expectativas, carências, problemas e necessidades básicas. Servem também para aferir a perceção dos 
residentes em relação às características da sua unidade de habitação e edifício. Já a seção I - Satisfação 
Residencial e Área de Vizinhança - afere se os residentes estão satisfeitos com as características da sua 
área residencial, incluindo os vizinhos, e com os recursos existentes e se estes fatores contribuem para 
a satisfação das suas necessidades básicas.  

E2.4 - ACESSIBILIDADE AO E NO EDIFÍCIO 

E2.4.1 – Caixa-de-Escadas 

. Tem elevador .............................................................................................................................................  

. A largura da bomba da caixa-de-escadas permite colocar um elevador ...................................................  

. O vão da caixa-de-escadas permite a colocação de rampas ou mecanismos elevatórios .......................  

Sim 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

Não 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

Não 
Aplicável

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E2.4.2 - Nos Pisos 

. Nos pisos do edifício é possível aceder pelo menos a um quarto e a uma instalação sanitária com  

  uma  cadeira de rodas ...............................................................................................................................  

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

E3 - OUTRAS OBSERVAÇÕES: 
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Quadro 4.8 - Secção G da FA dirigida ao caso de estudo 

 

Segundo a revisão da literatura e a organização da MAPEH, o perfil dos residentes pode ser aferido 
por critérios como o sexo, idade, grau de escolaridade, tipo de emprego, estatuto e posição social, 
rendimentos, valor da renda, duração de vivência na habitação, constituição do agregado familiar, 
situação como ocupantes (Ukoha e Beamish (1997) e fase da vida (Lu (1999). Por outro lado, Lowry 
(1989) e Mitchell (1976) revelam a importância de relacionar a saúde dos residentes com as condições 
de salubridade higiene e conforto da habitação, realçando Mitchell (1976) que as necessidades 
universais psicológicas, fisiológicas e sociais podem ser traduzidas através das condições de 
habitabilidade. Assim, nesta parte da FA faz-se um ajuste dos critérios gerais sobre o perfil dos 
residentes ao caso de estudo, considerando ainda o apoio e consulta de especialistas sobre esta matéria. 
Neste sentido, o Ponto H1 - Perfil do Agregado Familiar - é composto pelo item H1.1 – Nome do 
Responsável - que identifica o responsável pelo agregado familiar. No ponto H1.2 - Profissão – 
verifica-se a situação laboral dos residentes, se estão reformados, desempregados, ou têm trabalho. No 
item H1.3 - Escolaridade – identifica-se o grau de escolaridade dos residentes com base em estudos do 
Instituto Nacional de Estatística (INE), sendo escolhidos os critérios: 4.º Ano, 9.ºAno, 12.º Ano, Curso 
Superior, Curso Industrial e outros. O ponto H1.4 - Rendimento Mensal do Agregado Familiar - 
estipula uma tabela de valores, apoiando-se nos dados do INE (<€500; ≥ €500 e <€1500;  ≥ €1500), no 
sentido de descriminar os rendimentos dos diferentes responsáveis pelo agregado familiar a inquirir. O 
item H1.5 - Valor da Renda - regista os valores das rendas que os inquilinos pagam atualmente pelas 
suas unidades habitacionais. No ponto H1.6  pergunta-se - Há Quanto Tempo Mora na Habitação -, 
indicador que revela o sentido de pertença do residentes em relação à habitação e área de residência. 
No Ponto H1.7 - Estado Civil - identifica-se se os residentes são solteiros, casados, viúvos ou 
divorciados. No ponto H1.8 - Composição do Agregado Familiar - atesta-se se o agregado familiar é 
composto por uma pessoa179, um casal180, uma família clássica181, família alargada182, uma família 
monoparental183 e grupo coabitante184. Dados baseados nas definições do INE. Este ponto afere 
também o número de pessoas do sexo masculino e feminino, bem como as faixas etárias das pessoas 
que compõem o agregado familiar (idosos, adultos, jovens e crianças). No item H1.9 - Limitações e 

                                                      
179 Uma pessoa, adulta ou idosa, que ocupa a totalidade ou parte de um alojamento. 
180 Conjunto de duas pessoas, dentro de uma família clássica, com uma relação marital, sem filhos, ocupando a totalidade ou 

parte do alojamento. 
181 Conjunto de mais do que uma pessoa que reside no mesmo alojamento e que tem relações de parentesco (de direito ou de 

facto) entre si, constituída exclusivamente por duas gerações, país e filhos, ocupando a totalidade ou parte do alojamento. 
182 Conjunto de pessoas aparentadas através de laços de família ou pelo casamento, ou de outros relacionamentos 

reconhecidos pela cultura como parentes, não incluídos em 181 a 183, tais como, tios, sobrinhos e avós, podendo ocupar a 

totalidade ou parte do alojamento.  
183 Conjunto de pessoas dentro de uma família clássica, que tem a presença de apenas um dos progenitores, pai ou mãe com 

filho(s), ou avó ou avô com neto(s) não casado(s), podendo ocupar a totalidade ou parte do alojamento.  
184 Conjunto de pessoas sem ligação de parentesco que coabitam, ocupando a totalidade ou parte do alojamento. 

PARTE III: QUESTIONÁRIO AOS RESIDENTES DO EDIFÍCIO 

G- IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO E MORADA DO EDIFÍCIO 

G1 – Identificação: 

Nome: ______________________________________________ Profissão: ________________________________ 

Data do Inquérito: _____________________________________ N.º da ficha: ______________________________ 

G2 - Morada: __________________________________________ Freguesia: _________________________________ 
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Doenças - verifica-se doenças que de certa forma possam derivar ou ser incompatíveis com as 
características da habitação e/ou falta de condições de habitabilidade. Assim, neste item verifica-se, 
essencialmente se os residentes possuem: Doença física185, Deficiência mental186, Doença crónica187, 
Doenças derivadas da falta de condições de habitabilidade188, e Outras doenças. 

No ponto H2 - Ocupação do Edifício - afere-se o tipo de utilizador, se é proprietário ou inquilino, ou 
se corresponde a outra situação (ponto H2.1), indicador que é condicionar da perceção dos residentes 
em relação às características da habitação e da revelação de necessidades básicas. Também no item 
H2.2 - Permanência na Unidade Habitacional - pretende-se confirmar se os residentes vivem 
sazonalmente ou continuamente na unidade de habitação. No ponto H2.3 - Sobrelotação nas Zonas de 
Dormir - investiga-se se existe sobrelotação do mesmo sexo, ou de sexos diferentes nas zonas de 
maior privacidade da unidade de habitação (quartos de dormir), situação que, muitas vezes, é 
verificada em diferentes tipos de agregados familiares. Em concreto, e nos edifícios do caso de estudo, 
importa reconhecer como os diferentes agregados familiares ocupam as unidades habitacionais dos 
edifícios que, embora de origem unifamiliar, albergam várias famílias. 

Alguns autores sustentam, no debate teórico que as dimensões da habitação e a sua usabilidade são 
importantes. Deste modo, Myers, Baer e Choi (1996) referem que as dimensões da habitação são 
importantes para o bem-estar dos residentes. Ukoha e Beamish (1997) realçam que o tipo de agregado 
familiar e a sua situação como ocupante são fatores determinantes para percecionar a qualidade, 
dimensão e privacidade da habitação. Milner (2005) acrescenta que a funcionalidade, utilidade e 
usabilidade da habitação são necessárias. Reynolds (2005) evidência que a sobrelotação habitacional 
pode pôr em causa a privacidade pessoal e causar stress e ansiedade no agregado familiar. Por outro 
lado, Arcas-Abella, Pagès-Ramon e Casals-Tres (2011) argumentam que é necessário repor as funções 
básicas da habitação, realçando a importância de identificar o uso que os residentes fazem da 
habitação. Assim, no ponto H3 - Utilização da Unidade Habitacional – procura-se aferir a perceção 
dos residentes sobre as características físicas da unidade de habitação. Em particular, identifica-se a 
perceção dos residentes sobre: - Tamanho da Habitação - ponto H3.1, dando como opções: grande, 
pequena ou média; No item H3.2 - Compartimentos Mais Usados (quarto de dormir, cozinha, casa de 
banho, sala ou outro) pretende-se verificar quais os compartimentos mais usados; no ponto H3.3 - 
Tipo de Uso da Unidade de Habitação - afere-se quais os usos mais frequentes (cozinhar, tomar banho, 
dormir, descansar/lazer, lavar a roupa, trabalho ou outro) que os residentes dão à sua unidade de 
habitação; no item H3.4 - Privacidade nos Quartos de Dormir e Instalações Sanitárias - considera-se 
um item importante, porque revela a naturalidade e/ou constrangimento que os residentes têm em 
partilhar espaços mais íntimos; também o ponto H3.5 - Acessibilidade no Edifício e nas Caixa-de-
escadas - é essencial para este caso de estudo, dado que na área urbana e edifícios de análise residem 
moradores maioritariamente idosos.  

Tanto o conforto térmico (ponto H4), como o conforto acústico (ponto H5) poderiam ter sido temas 
tratados na parte II da FA - Avaliação das Condições de Habitabilidade. No entanto, sendo a FA um 
instrumento de avaliação apoiado na inspeção técnica visual, não engloba testes nos edifícios. Por 
outro lado, os estudos sobre o referencial normativo e os pareceres dos técnicos e especialistas 
justificam a pertinência destas exigências estarem inseridas na avaliação da dimensão social da 
MAPEH e transporta para a FA nesta parte, funcionando como elementos de perceção pessoal 

                                                      
185 Residentes com mobilidade condicionada derivado a doenças que inibem e/ou enfraquecem a mobilidade. 
186 Residentes com doenças do foro mental, tais como: alzheimer, esquizofrenia e depressão. 
187 Residentes com diabetes, doenças cardíacas e que sofreram tromboses. 
188 Residentes com asma, doenças pulmonares, bronquite e sintomas de hipotermia.  
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integrados na opinião dos residentes sobre o conforto na habitação (Bruin e Cook 1997; Amérigo e 
Aragonés 1997; Lu 1999; Farinha, Fotidou e Bijedic 2014). 

No ponto H4 - Conforto Térmico – afere-se o tipo de aquecimento que as pessoas usam na habitação. 
Este item pretende responder a algumas perguntas levantadas por muitos estudiosos e especialistas que 
investigam este tema e, ao mesmo tempo, é um indicador da situação económica dos residentes. Ainda 
neste ponto procura-se percecionar a temperatura ambiente da unidade da habitação de Inverno (muito 
fria, fria, agradável) e de Verão (muito quente, quente e agradável).  

No ponto H5 - Conforto Acústico - identifica-se aspetos adaptados de critérios referenciados por 
Carvalho189 que é da opinião que, no âmbito desta investigação e dos objetivos da MAPEH, o conforto 
acústico deve ser remetido para um inquérito aos residentes. Aponta a importância de analisar o nível 
sonoro de sons de precursão provocado pelos passos dos vizinhos da habitação superior e o nível 
sonoro a sons de condução aérea referentes ao ruído da televisão e vozes dos mesmos vizinhos, e aos 
níveis sonoros dos sons de condução aérea vindos da rua, provenientes de estabelecimentos comerciais 
e tráfego rodoviário. Aconselha que o inquérito seja feito a diferentes residentes de um mesmo edifício 
e que habitem em diferentes pisos. Propõe ainda que o questionário se delimite a quatro respostas, 
sugerindo como níveis de avaliação do conforto acústico: não se ouve, ouve-se e não incomoda, ouve-
se e incómoda, e não aplicável.  

A revisão da literatura já alerta para a importância de aferir se os residentes desejam obras de melhoria 
nas suas habitações e edifícios. Segundo Amérigo e Aragonés (1997), os residentes transmitem 
perceções positivas depois das obras realizadas, sobretudo os casais adultos e idosos. Assim, no ponto 
H6 - Manutenção da Habitação - confronta-se aos inquiridos se os proprietários realizam obras nos 
edifícios por iniciativa própria e qual o tipo de obras que são realizadas. Por outro lado, neste ponto, 
também se averigua se os inquilinos fazem obras por iniciativa própria, questionando-os sobre a data 
da última intervenção e uma estimativa dos custos das obras (muito ou pouco dinheiro). Estes aspetos 
denunciam o interesse dos proprietários fazerem obras, e identificam o desejo e necessidade de 
melhoria das condições de habitabilidade por parte dos inquilinos, bem como evidência a possibilidade 
económica que ambos (proprietários e inquilinos) têm em realiza-las por própria iniciativa. 

Por fim, nesta parte da FA surge a necessidade de reconhecer os problemas que os inquilinos 
enfrentam no seu quotidiano e que vêm reforçar esta necessidade de melhorar as condições da 
habitação. O ponto H7 - Identificação dos Problemas dos Residentes - emerge do debate da satisfação 
residencial. Phillips et al. (2004) referem a importância de diminuir as dificuldades que os residentes 
obtêm em concretizar as suas tarefas quotidianas. Em particular, afere quais os problemas que os 
inquilinos enfrentam na sua habitação, e quais as suas necessidades básicas, identificando qual o tipo 
de apoio que recorrem (familiares, amigos, vizinhos, redes de apoio social, entre outros). A 
identificação destes problemas ajuda a definir prioridades nas ações de intervenção no património 
edificado que melhorem a qualidade de vida dos residentes.  

A qualidade da habitação e perceção que as pessoas têm dessa qualidade também é critério de análise 
da satisfação residencial, aspetos referidos pelos autores Herfert, Neugebauer e Smigiel (2012). O 
ponto H8 - Satisfação dos Residentes da Habitação - aferem se os residentes encontram valor no seu 
edifício e consideram importante a sua manutenção, se gostam de morar na habitação e porquê, e se 
possuem mais do que uma habitação e/ou se têm possibilidade de mudar de habitação. Estas duas 

                                                      
189 Engenheiro Civil António Pedro Oliveira de Carvalho, Docente no Departamento de Engenharia Civil - Secção de 

Construções Civis da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, entrevistado em Junho de 2012. 
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últimas questões permitem determinar se, em caso de necessidade de realização de obras profundas na 
habitação, os inquiridos têm possibilidade de morar noutro sítio temporariamente190 (quadro 4.9).  

 

Quadro 4.9 - Secção H da FA dirigida ao caso de estudo 

                                                      
190 Estas questões surgiram ao entrevistarmos Assistentes Sociais da Junta de freguesia de Cedofeita, que referem existir 

vários tipos de residentes não satisfeitos: aqueles que querem mudar e os que não querem fazê-lo, sendo em ambas as 

situações necessário avaliar os recursos alternativos para que, caso o edifício se encontre em situação de colapso ou ruína 

eminente, seja possível transferir os habitantes para outra habitação. 

H – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS RESIDENTES E SUA PERCEÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO EDIFÍCIO  

H1 - Perfil do Agregado Familiar 

H1.1 – Nome do Responsável: __________________________________________________Contactos: ________ 

H1.2 - Profissão: ☐Reformado; ☐ Desempregado: ☐Subsídio de Desemprego; ☐RSI; ☐ Sem apoio; ☐ Invalidez. 

                             ☐ Empregado: ☐1.º Sector; ☐2.º Sector; ☐3.º Sector; ☐Outro: ___________________________ 

H1.3 - Escolaridade: ☐ Sem escolaridade; ☐4.º Ano; ☐ 9.º Ano; ☐ 12.º Ano; ☐ Curso superior; ☐Outro:  

H1.4 - Rendimento Mensal do Agregado Familiar: ☐<500 €; ☐ ≥ 500; ☐; <1500€; ☐ ≥ 1500. 

H1.5- Valor da Renda: __________________________________________________________________________ 

H1.6- Há Quanto Tempo Mora na Habitação: _______________________________________________________ 

H1.7 - Estado Civil: ☐Solteiro; ☐Casado; ☐ Viúvo; ☐Divorciado. 

H1.8 - Composição do Agregado Familiar: ☐Uma pessoa; ☐Casal; ☐Família clássica; ☐Família monoparental;  

                                                                         ☐Casais sem filhos; ☐Família alargada; ☐Grupo de coabitante. 

N.º de Pessoas: Sexo Feminino __ ; Sexo Masculino___. 

Faixa Etária: ☐Idosos (com 65 anos e mais anos); ☐Adultos (dos 25 aos 65 anos);☐Jovens (dos 15 aos 24);    

                      ☐Crianças (dos 0 aos 14). 

H1.9 - Limitações e Doença: ☐Doença física; ☐ Deficiência mental; ☐ Doença crónica; ☐Doenças derivadas da falta 

de condições de habitabilidade:________; ☐Outras Doenças: ________; ☐Nenhuma. 

H2 - Ocupação no Edifício: 

H2.1 - Utilizadores: ☐Proprietário (s); ☐Inquilino (s); ☐ Outra situação_______________________________________ 

H2.2 - Permanência na Unidade Habitacional: ☐ Sazonal; ☐ Contínua: ☐Permanente; ☐ Predominantemente noturna. 

H2.3 – Sobrelotação nas Zonas de Dormir: ☐ Mesmo Sexo; ☐ Sexo diferente. 

H3 - Utilização da Unidade Habitacional  

H3.1 - Tamanho da Habitação: ☐Grande; ☐ Pequena; ☐ Média. 

H3.2 - Compartimentos Mais Usados: ☐Quarto de dormir; ☐Cozinha; ☐ Casa de Banho; ☐Sala; ☐Outro:_________ 

H3.3 - Tipo de Uso: ☐Cozinhar; ☐Tomar banho; ☐Dormir; ☐Descansar/Lazer; ☐ Lavar roupa; ☐Trabalho; ☐Outro:__ 

H3.4 – Privacidade nos Quartos de Dormir e Instalações Sanitárias: ☐Sim; ☐Não. 

H3.5 – Acessibilidade no Edifício e nas Caixa-de-escadas: ☐Fácil; ☐Difícil. 

H4 - Conforto Térmico 

Tipo de Aquecimento Usado na Habitação: ☐Nenhum; ☐Elétrico; ☐Gás; ☐ Lareira; ☐ Recuperador de calor;  

     ☐Outro: _____________________________ 

A Temperatura Ambiente da Habitação: De Inverno: ☐Muito Fria; ☐ Fria; ☐Agradável; 

                                                                     De Verão: ☐Muito quente; ☐Quente; ☐Agradável. 

H5 - Conforto Acústico: 
Não se 

ouve 

Ouve-se e 

não 

incomoda 

Ouve-se e 

incomoda 

Não 

Aplicável 

 

. Nível Sonoro de sons de percussão                                                                                                                               

. Ouve-se os passos do vizinho de cima? .......................................................................................

. Nível sonoro de sons de condução aérea 

. Ouve-se o ruído da televisão e vozes do vizinho de cima? ..........................................................

. Ouve-se o ruído dos estabelecimentos comerciais existentes na rua? ........................................

. Ouve-se o ruído proveniente do tráfego rodoviário vindo da rua? ................................................

 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 
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Quadro 4.9 - Secção H da FA dirigida ao caso de estudo (continuação) 

 

A secção I - Satisfação Residencial e da Área de Vizinhança - determina a forma como os residentes 
percecionam os atributos da área de residência e as suas caraterísticas físicas, bem como a sua relação 
com os vizinhos. Autores como Amérigo e Aragonés (1997), Adriaanse (2007), Pan Ké Shon (2007), 
Osborne et al. (2012) realçam que a perceção de segurança sentida na área de residência e a boa 
relação entre os vizinhos do mesmo prédio e da área de vizinhança são fatores fundamentais para a 
satisfação dos residentes. No ponto I1- Satisfação dos Residentes na Área de Residência - afere-se se 
os residentes sentem segurança na área e rua onde residem e qual o motivo para que isso aconteça. 
Também se determina se os moradores têm contacto frequente com familiares, vizinhos, amigos, etc., 
e qual a perceção sobre os vizinhos (se são simpáticos e comunicam entre si), indicador que pode 
revelar a existência de interajuda entre vizinhos e suscitar a vontade de permanência na habitação e 
área de residência. 

O debate em torno da satisfação residencial mostra que nem sempre as necessidades básicas 
conseguem ser satisfeitas na sua totalidade dentro da habitação; muitos edifícios não possuem 
compartimentos para satisfazer algumas dessas necessidades (lavar a roupa, cozinhar) que podem ser 
satisfeitas fora da habitação, aspetos referidos por Arcas-Abella, Pagès-Ramon e Casals-Tres (2011), 
Mohit, Ibrahim e Rashid (2010), Sam, Zain e Saadatian (2012). Tendo em conta este e outros aspetos, 
o ponto I2 - Equipamentos e Serviços Usados na Área de Residência - confere quais os equipamentos 
mais usados pelos residentes na sua área de residência, identificando aqueles que os residentes 
percecionam como sendo necessários para colmatar as suas necessidades básicas, nomeadamente: 
hospitais, postos médicos, escolas, supermercados, mercearias, lavandarias, centros de dia, 
estacionamento, espaços para brincar, entre outros. 

No ponto I3 - Acessibilidade na Área de Residência - considera-se ser um ponto fundamental para os 
residentes, sobretudo para os residentes idosos e os que têm mobilidade reduzida. Este ponto está 
dividido em dois itens: má e boa acessibilidade. Neste ponto restringe-se a escolha a fatores 
selecionados que se considera melhorarem a acessibilidade na área de residência, nomeadamente a 
existência de transportes públicos, passeios e ruas pedonais. Autores como Phillips et al. (2004) e 
Mohit, Ibrahim e Rashid (2010) apontam estes aspetos, entre vários, como essenciais para entender a 

H6- Manutenção da Habitação: 

. O proprietário fez obras por iniciativa própria? ☐Não; ☐Sim ☐: Quais?__________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

. Fez obras prioritárias para a melhoria das condições de habitabilidade da sua habitação? ☐Não; ☐Sim: 

Quais?_________________________________________________________________________________________ 

. Qual a data da última intervenção efetuada na habitação?______________________________________________ 

. Qual o valor das obras realizadas: ☐Muito __________€; ☐Pouco__________€. 

H7- Identificação dos Problemas dos Residentes: 

. Gostaria de ter melhorias na sua habitação? Quais?  

  ☐Não; ☐Não sei; ☐ Sim: _______________________________________________________________ 

. Recorre a Apoio? 

 ☐ Não; Sim ☐: Através de: ☐Vizinhos; ☐ Amigos; ☐ Familiares;☐Profissionais e/ou assistentes; ☐Outros________ 

H8 – Satisfação dos Residentes na Unidade de Habitação: 

. Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? ☐Sim; ☐ Não:___________________________________ 

. Gosta de morar nesta habitação: ☐Sim; ☐ Não. Porquê:_______________________________________________ 

. Esta é a única habitação que tem? ☐Sim; ☐ Não:____________________________________________________ 

. Tem possibilidade de mudar de habitação? ☐Não; ☐ Sim; Como:_______________________________________ 
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acessibilidade na área de residência. Acrescenta-se a opção “Outro” para permitir que o residente dê a 
sua opinião sobre o que considera ser uma boa acessibilidade na área de residência. 

O ponto I4 - O que Mais Aprecia nesta Área da Cidade? - destina-se a recolher as caraterísticas que os 
residentes mais estimam. Neste item, e segundo dados obtidos na revisão da literatura sobre satisfação 
residencial, permite-se que os inquiridos escolham entre as seguintes opções: centralidade, segurança, 
vizinhos, acesso a transporte/serviços, proximidade do emprego e/ou da escola dos filhos e de 
familiares, existência de atividades sociais e culturais, ou outra. A escolha do que os residentes 
consideram fundamental existir na área de residência contribuem para compreender a vontade de 
permanência, ou não dos residentes na área de residência. Adriaanse (2007) destaca a importância dos 
residentes serem confrontados com a sua satisfação em relação às características da área de residência 
e de vizinhança, chegando à mesma conclusão que Amérigo e Aragonés (1997) ao concluir que, ao 
longo do tempo, os residentes desenvolvem o sentido de pertença ao lugar, e que as necessidades e 
aspirações estão relacionadas com as características individuais (classe social, fase ou ciclo da vida).  

No ponto I5 - Nível de Satisfação na Habitação e na Área de Residência - afere-se a satisfação global 
dos residentes nestes dois âmbitos. Neste sentido elabora-se duas perguntas síntese no final do 
questionário: sente-se satisfeito em morar nesta habitação? Sente-se satisfeito em morar nesta área da 
cidade? A resposta a estas perguntas é múltipla e escalonada (insatisfeito; pouco satisfeito; satisfeito; 
muito satisfeito), permitindo ao residente escolher qual o seu grau de satisfação nestes dois âmbitos. 
Por último, o ponto I6 – Outras Observações - do questionário permite apontar e registar 
circunstâncias que sejam relatados pelos residentes inquiridos e que, embora não constem dos itens do 
questionário, considera-se relevante para este estudo no ato do inquérito presencial (quadro 4.10). 

 

Quadro 4.10 - Secção I da FA dirigida ao caso de estudo 

 

I – Satisfação Residencial e da Área de Vizinhança 

I1 – Satisfação dos Residentes na Área de Residência: 

. Sente segurança em viver nesta zona/rua: Sim; ☐ Não. Motivo: ______________________________________ 

. Tem contacto frequente: ☐Familiares como vizinhos; ☐Vizinhos; ☐Amigos; ☐Outro:______________; ☐Nenhum. 

. Os vizinhos comunicam entre si e são simpáticos: ☐Sim; ☐Não; ☐ Outro:______________________________ 

I2 - Equipamentos e Serviços Usados na Área de Residência: 

☐Hospital; ☐Posto médico; ☐Escola; ☐Supermercado; ☐Mercearia; ☐Lavandaria; ☐Restaurante; ☐Ginásio; ☐Serviço 

de apoio domiciliário; ☐Centro de dia;☐ Lar de terceira idade; ☐Junta de Freguesia; ☐ Balneários; ☐ Recolha de lixo;  

☐ Estacionamento; ☐ Espaços para brincar; ☐Outros: __________________________. 

I3 – Acessibilidade na Área de Residência: 

 ☐Má Acessibilidade.  

 ☐Boa acessibilidade: ☐Perto de transportes públicos; ☐Com passeios pedonais; ☐ Com ruas pedonais; ☐Outros:___. 

 

I4 - O que Mais Aprecia nesta Área da Cidade?  

☐ Centralidade; ☐Segurança; ☐Vizinhos; ☐ Acesso a transportes/serviços; ☐Perto do emprego; ☐Perto da escola dos 

filhos; ☐ Proximidade de familiares; ☐ Atividades sociais e culturais (festas/espetáculos/convívios); ☐Outros:_________. 

I5 – Nível de Satisfação na Habitação e na Área de Residência: 

. Sente-se satisfeito em morar nesta habitação: ☐Insatisfeito;☐Pouco satisfeito; ☐Satisfeito; ☐Muito satisfeito. 

. Sente-se satisfeito em morar nesta área da cidade: ☐Insatisfeito;☐Pouco satisfeito; ☐Satisfeito; ☐Muito satisfeito. 

I6 – Outras Observações: 
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4.4. OPERACIONALIZAÇÃO DA MAPEH 

A MAPEH é constituída por duas partes operacionais, uma primeira conceptual, apresentada no 
quadro 4.1 através de critérios gerais que são ajustados através do instrumento de avaliação - Ficha de 
Avaliação (FA) - ao caso de estudo. Sublinha-se que os critérios que configuram a FA têm por 
objetivo identificar e recolher dados em conformidade com o valor e as condições físicas do edificado, 
e a realidade socioeconómica e cultural dos residentes. Este trabalho potencia a inventariação do 
edificado. 

A segunda parte centra-se na avaliação da informação recolhida e respetivo tratamento de dados, bem 
como na realização de um diagnóstico detalhado que permita o agrupamento e posterior catalogação 
do património edificado e potencie a criação de medidas e níveis de intervenção, tendo por base as 
dimensões de análise integradas na MAPEH. Para a obtenção de um diagnóstico detalhado e preciso, a 
MAPEH avalia os dados recolhidos pela FA e atribui ponderações, entre 1 a 3 pontos, aos diversos 
indicadores, transformando os dados qualitativos em variáveis quantitativas, permitindo analisar os 
dados através de ferramentas estatísticas, quer de forma isolada (elementos de valor patrimonial, 
anomalias, perfis de residentes, expectativas…), quer agrupando as variáveis nas diferentes dimensões 
(patrimonial, técnica e social), ou sub-dimensões (segurança, habitabilidade…), por exemplo. 

A MAPEH, através desta análise, potenciará a criação de classes de edifícios baseados numa, ou em 
várias das dimensões integradas no estudo. Por outro lado, permitirá destacar as anomalias com maior 
incidência na avaliação das condições de segurança e de habitabilidade, e sublinhar critérios relativos à 
satisfação residencial que reflitam as perceções e necessidades dos moradores, reforçando e 
promovendo análises multidisciplinares e holísticas em torno da problemática da degradação do 
edificado habitado com características a preservar. Em última análise, este estudo, ao identificar 
características particulares, assinalar anomalias e aferir necessidades de intervenção, conduz a 
processos de sistematização e catalogação do edificado, constituindo um contributo para a promoção 
de ações de intervenção dinâmicas no património edificado, nomeadamente para a conservação 
máxima através de ações de intervenção mínima e diferenciada, tendo em conta também as 
necessidades e expectativas dos residentes. 

A aplicação da MAPEH ao caso de estudo no capítulo 5 desenvolve estes temas, em particular o 
modelo de tratamento dos dados recolhidos através da FA, ponderando e correlacionando as diferentes 
variáveis em análise através de métodos variados, permitindo uma legitimação consistente dos dados 
recolhidos através de um diagnóstico que se pretende faseado e complexo, validando a MAPEH como 
metodologia de avaliação integrada.  

 

4.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A formulação da MAPEH, em particular a sua operacionalização através da materialização da FA, ou 
seja a transposição dos critérios gerais da MAPEH para os critérios específicos da FA mostra a 
necessidade de uma normativa flexível que permita ajustar os parâmetros normativos ao contexto de 
avaliação, tendo presente que este ajuste só é possível através de uma articulação estreita com as 
caraterísticas físicas, construtivas e arquitetónicas do património edificado a analisar, e as 
caraterísticas dos seus residentes. Por outro lado, mostra-se a transponibilidade do carácter 
multidisciplinar da MAPEH para a FA, como instrumento orientado para as características do 
edificado e o perfil socioeconómico dos residentes que o habitam. Neste âmbito, a FA permite recolher 
informação essencial sobre o valor patrimonial dos edifícios, aferir e elencar as anomalias, bem como 
caracterizar o perfil, a perceção e necessidade dos residentes, de forma a obter-se um conhecimento 
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integrado e holístico sobre o património edificado habitacional que permita a sua avaliação e, 
posteriormente, a introdução de níveis de intervenção apoiadas em ações mínimas e diferenciadas.  

Acrescenta-se que a construção da FA, como de qualquer ficha de recolha de informação/inquérito, 
passa por ajustes sucessivos que envolvem testes aplicados diretamente aos edifícios a analisar. 
Pretende-se que seja de fácil preenchimento, por técnicos de diversas áreas (arquitetos, engenheiros, 
psicólogos e assistentes sociais, etc.) e envolvendo a maior objetividade possível na aferição das 
respostas. Neste ponto, sublinha-se que a transposição para o terreno de fichas aplicativas, como é o 
caso da FA, envolve a organização de cursos práticos de formação para que haja a maior uniformidade 
e objetividade possível na aplicação dos critérios por parte dos técnicos. Finalmente, apesar da FA ser 
criada como um instrumento único, as três partes da FA, correspondentes às três dimensões de análise: 
patrimonial, técnica e social, podem ser preenchidas separadamente, e por técnicos diferentes, 
funcionando de forma autónoma ou articulada, dependendo do contexto em análise. 
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5  
CASO DE ESTUDO: EDIFÍCIOS DO 

PORTO 
 

 

5.1. ENQUADRAMENTO DO CASO DE ESTUDO  

A degradação do património edificado habitacional do centro do Porto tem merecido a atenção de 
vários autores e estudos191. São diversas as causas que contribuíram para esta situação, nomeadamente 
o desinvestimento das autoridades locais em fundos de apoio à reabilitação pela falta de recursos 
financeiros, assim como a descapitalização dos proprietários e o congelamento das rendas dos imóveis 
que levou os proprietários a excluírem-se da obrigação de conservação dos edifícios arrendados. Em 
muitos casos, trata-se de edifícios com valor patrimonial mas que, embora habitados, não oferecem 
garantias de segurança, ou de condições de habitabilidade condignas. São disso paradigmáticos os 
edifícios de matriz unifamiliar burguesa (séculos XVII-XX) do centro histórico do Porto e áreas 
envolventes, habitados e degradados e detentores de particular valor patrimonial, e que por esse 
motivo foram escolhidos como caso de estudo para aplicação da Metodologia de Avaliação do 
Património Edificado Habitacional (MAPEH). 

Neste âmbito, foi selecionada uma amostra de 42 edifícios representativa do caso de estudo192. A 
diversidade de situações e a relação dos edifícios com a envolvente foram aspetos importantes da 
seleção que mostra existirem edifícios com valor patrimonial tanto dentro como fora da área 
classificada do centro histórico193. Dado tratar-se de edifícios habitados, foi pedida a colaboração de 
instituições municipais e sociais, nomeadamente de assistentes sociais das Juntas de Freguesia do 
centro do Porto (Miragaia, São Nicolau, Vitória, Santo Ildefonso, Cedofeita - ver figura 5.5) para que 
se pudesse ter acesso ao interior dos edifícios e aos seus moradores. A planta geral apresentada na 
figura 5.1 assinala os 42 edifícios escolhidos e integra-os em 3 zonas delimitadas por retângulos.  

                                                      
191 Destaca-se o “Estudo estratégico para o Enquadramento de Intervenções de Reabilitação Urbana na Baixa do Porto” 

efetuado pelo Laboratório de Planeamento e do Território da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto em 2004 da 

autoria da professora Isabel Breda-Vázquez, que permitiu constatar que as áreas urbanas degradadas, ou em desvantagem 

manifestam efeitos acumulados associados a fenómenos de degradação física, de vulnerabilidade social e de fragilidade 

económica.  
192 Na escolha dos edifícios foi tido em atenção a informação relativa à candidatura do Centro Histórico do Porto a 

Património Mundial e da Humanidade, que define este património pela variedade e riqueza da arquitetura civil que transpõe 

vários períodos, do românico, gótico, renascentista, barroco, neoclássico ao moderno, bem como o ajuste constante desta 

arquitetura à geografia do terreno e a sua permanência até à atualidade. 
193

 Fatores a considerar no estudo nas áreas urbanas e centros históricos e já referido por Rumor e Gonzato (1989) nos 

capítulos 2 e 3 deste trabalho. 
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A terceira fase materializa-se no preenchimento de inquéritos presenciais aos residentes dos edifícios, 
tendo, idealmente, como mediadores assistentes sociais195. Estes inquéritos permitem recolher 
informação referente ao perfil socioeconómico dos responsáveis pelo agregado familiar residente (i.e. 
uma pessoa por cada agregado) e registar a sua perceção sobre as características da habitação e da área 
de residência, elementos que conduzem à identificação das suas necessidades básicas. Por outro lado, 
as respostas abertas do questionário permitem registar fragmentos de histórias de vida de alguns 
moradores que ajudam a caracterizar o seu perfil, bem como as suas expetativas em relação ao edifício 
e área envolvente (pontos H e I da parte III da FA). Por questões éticas e de confidencialidade, a 
morada dos edifícios e algumas informações sobre os inquiridos não são reveladas neste trabalho 
(quadro B2 do Anexo B).  

A recolha de informação é indissociável de uma qualquer metodologia de análise de dados. Sem isso o 
processo resulta numa acumulação de dados pouco, ou nada consequente. No presente caso, os dados 
recolhidos através da FA devem seguir um tratamento e análise consistentes dos diferentes itens e 
varáveis que permitam responder aos objetivos da MAPEH: a avaliação integrada do património 
edificado. Este assunto é tratado nos pontos seguintes, primeiro de forma sectorial com a avaliação do 
valor patrimonial, condições de segurança e habitabilidade e satisfação residencial dos moradores, e 
depois de forma global, correlacionada.  

 

5.3. ANÁLISE DOS DADOS DO VALOR PATRIMONIAL  

Neste ponto faz-se o tratamento dos dados recolhidos sobre o valor patrimonial dos 42 edifícios do 
caso de estudo. Em primeiro lugar analisam-se os dados qualitativos relativos à caracterização tipo-
morfológica e às alterações introduzidas nos edifícios, transformando-os em variáveis quantitativas 
através da atribuição de ponderações, ou fatores de importância. Em seguida, as variáveis são tratadas 
estatisticamente de forma a atribuir quantidades ao valor patrimonial dos edifícios e a caracterizar a 
amostra. 

A quantificação do valor patrimonial é particularmente importante, dado que a maioria dos edifícios da 
amostra não tem uma classificação atribuída, mesmo quando localizados dentro da área classificada 
pela UNESCO e integrados no que é definido como “construção tradicional”196. São identificados os 
elementos interiores e exteriores e os materiais e técnicas construtivas que conferem valor patrimonial 
aos edifícios; é feita uma identificação tipo-morfológica, bem como um levantamento das alterações 
introduzidas. Esta análise permite, para além de outras ações, inventariar os elementos recolhidos e, 
posteriormente, catalogá-los, procedimentos que se consideram essenciais em qualquer processo de 
preservação/proteção do património. 

Note-se que, dos edifícios avaliados e que compõem a amostra do caso de estudo, 23 encontram-se 
dentro da área classificada pela UNESCO, 15 localizam-se fora desta área; e apenas 4 estão 
inventariados, ou identificados como tendo interesse patrimonial, segundo a consulta da Carta do 

                                                      
195 Junta de Freguesia de São Nicolau: Dr.ª Maria Domingues; Junta de Freguesia de Santo Ildefonso: Dr.ª Maria de Lurdes 

Rito; Junta de Freguesia de Miragaia: Dr.ª Catarina Pinto; Junta de Freguesia de Cedofeita: Dr.ª Raquel Seixas e Dr.ª 

Margarida Loureiro; Junta de Freguesia da Vitória: a Dr.ª Joana Dias e Dr.ª Irene Moreira. 
196 A construção tradicional é designada pelos especialistas Joaquim Teixeira e Rui Fernandes Póvoas como um conjunto de 

procedimentos relacionados com determinadas formas de manuseamento de certos materiais, resultantes em técnicas e 

sistemas de construção de edifícios até às primeiras décadas do século XX, período a partir do qual se dá início a uma lenta 

incorporação de novos materiais e conhecimentos científicos (Freitas 2012, 33). 
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são entendidas como as transformações que os edifícios sofreram ao longo dos anos e que se considera 
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Os quadros 5.1 a 5.10 apresentam uma súmula dos resultados da identificação tipo
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lote e quarteirão que, no caso particular do Porto, faz com que edifícios vizinhos partilhem a mesma 
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vários edifícios em simultâneo, devendo a unidade construtiva ser pensada ao nível do quarteirão.
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A rua, como elemento estruturante 
análise; as ruas são por vezes es
edifícios têm acesso por uma rua com largura superior a 8m, valor mínimo estipulado pelo RT
no art.3.2º, enquanto 25 edifícios têm acesso por ruas com largura inferior a 8m. Apesa
considera-se que só 17 edifícios apresentam acesso difícil 
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Figura 5.10 - Ocupação integral do lote: uma frente, duas frentes e uma frente com saguão
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no art.3.2º, enquanto 25 edifícios têm acesso por ruas com largura inferior a 8m. Apesa

se que só 17 edifícios apresentam acesso difícil 
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A rua, como elemento estruturante do quarteirão
as ruas são por vezes estreitas, dificultando a acessibilidade à edificação. Constata

edifícios têm acesso por uma rua com largura superior a 8m, valor mínimo estipulado pelo RT
no art.3.2º, enquanto 25 edifícios têm acesso por ruas com largura inferior a 8m. Apesa

se que só 17 edifícios apresentam acesso difícil 
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relaciona apenas com a largura da rua, mas com a qualidade dos acessos e existência de barreiras 
arquitetónicas que dificultem o acesso dos residente

 

Considerou
empenas
exposição solar dos edifícios, fatores que se relacionam com as condições de habi
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 
quando construíd
crescimento da cidade ao longo do tempo
de alterações construtivas torna os edifícios mais vulneráveis à entrada de água, 
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 
anomalias que são identificadas mais à frente neste estudo. 

Os quadros mostram que existem, maioritariamente, edifícios com duas frentes, 31, e
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 
correspondendo a pisos acrescentados.
quadro 5.5 identifica
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Os quadros mostram que existem, maioritariamente, edifícios com duas frentes, 31, e
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 
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Figura 5.12 

se também importante verificar o número de frentes (quadro 5.3) e o número de 
(quadro 5.4), dado que estas característica

exposição solar dos edifícios, fatores que se relacionam com as condições de habi
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 

as em paredes de tabique ou frontal, sendo representativas da dinâmica do 
crescimento da cidade ao longo do tempo
de alterações construtivas torna os edifícios mais vulneráveis à entrada de água, 
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 
anomalias que são identificadas mais à frente neste estudo. 

Os quadros mostram que existem, maioritariamente, edifícios com duas frentes, 31, e
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 
correspondendo a pisos acrescentados. Na figura 5.13 ilustram
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O número de empenas é um dado revelador de pisos acrescentados aos edifícios. Segundo 

construção tradicional do Porto são construídos com uma parede meeira de alvenaria ou perpianho; quando existem empenas 

que não são paredes de meação, normalmente correspondem a paredes construídas 

Barata Fernandes (1999) o crescimento em altura nos edifícios 
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arquitetónicas que dificultem o acesso dos residentes aos edifícios.

 - Largura e acessibilidade da r

se também importante verificar o número de frentes (quadro 5.3) e o número de 
(quadro 5.4), dado que estas característica

exposição solar dos edifícios, fatores que se relacionam com as condições de habi
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 

as em paredes de tabique ou frontal, sendo representativas da dinâmica do 
crescimento da cidade ao longo do tempo199 e refletindo a sua transformação. 
de alterações construtivas torna os edifícios mais vulneráveis à entrada de água, 
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 
anomalias que são identificadas mais à frente neste estudo. 

Os quadros mostram que existem, maioritariamente, edifícios com duas frentes, 31, e
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 

Na figura 5.13 ilustram
se o número de edifícios por número de

ipo-morfológica: 

rentes 

1 Frente 

2 Frentes 

3 Frentes 

-morfológica: número de empenas por edifícios

mpenas 

0 Empena 

1 Empena 

2 Empenas 

O número de empenas é um dado revelador de pisos acrescentados aos edifícios. Segundo 

construção tradicional do Porto são construídos com uma parede meeira de alvenaria ou perpianho; quando existem empenas 

que não são paredes de meação, normalmente correspondem a paredes construídas 

o crescimento em altura nos edifícios 

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

relaciona apenas com a largura da rua, mas com a qualidade dos acessos e existência de barreiras 
s aos edifícios.

e acessibilidade da r

se também importante verificar o número de frentes (quadro 5.3) e o número de 
(quadro 5.4), dado que estas características condicionam a iluminação, a ventilação e a 

exposição solar dos edifícios, fatores que se relacionam com as condições de habi
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 

as em paredes de tabique ou frontal, sendo representativas da dinâmica do 
e refletindo a sua transformação. 

de alterações construtivas torna os edifícios mais vulneráveis à entrada de água, 
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 
anomalias que são identificadas mais à frente neste estudo.  

Os quadros mostram que existem, maioritariamente, edifícios com duas frentes, 31, e
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 

Na figura 5.13 ilustram-se edifícios sem e com empenas e no 
se o número de edifícios por número de pisos em empena

morfológica: número de frentes por edifício

Número de E

8 

31 

3 

morfológica: número de empenas por edifícios

Número de E

22 

16 

4 

O número de empenas é um dado revelador de pisos acrescentados aos edifícios. Segundo 

construção tradicional do Porto são construídos com uma parede meeira de alvenaria ou perpianho; quando existem empenas 

que não são paredes de meação, normalmente correspondem a paredes construídas 

o crescimento em altura nos edifícios é um processo que aconteceu ao longo do tempo.

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

relaciona apenas com a largura da rua, mas com a qualidade dos acessos e existência de barreiras 
s aos edifícios. 

e acessibilidade da rua 

se também importante verificar o número de frentes (quadro 5.3) e o número de 
s condicionam a iluminação, a ventilação e a 

exposição solar dos edifícios, fatores que se relacionam com as condições de habi
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 

as em paredes de tabique ou frontal, sendo representativas da dinâmica do 
e refletindo a sua transformação. 

de alterações construtivas torna os edifícios mais vulneráveis à entrada de água, 
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 

Os quadros mostram que existem, maioritariamente, edifícios com duas frentes, 31, e
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 

se edifícios sem e com empenas e no 
pisos em empena

de frentes por edifício

Edifícios 

 

morfológica: número de empenas por edifícios

Edifícios 

 

 

O número de empenas é um dado revelador de pisos acrescentados aos edifícios. Segundo Teixeira (2004)

construção tradicional do Porto são construídos com uma parede meeira de alvenaria ou perpianho; quando existem empenas 

que não são paredes de meação, normalmente correspondem a paredes construídas 

um processo que aconteceu ao longo do tempo.
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Fácil Difícil

IFERENCIADA COMO 

relaciona apenas com a largura da rua, mas com a qualidade dos acessos e existência de barreiras 

se também importante verificar o número de frentes (quadro 5.3) e o número de 
s condicionam a iluminação, a ventilação e a 

exposição solar dos edifícios, fatores que se relacionam com as condições de habitabilidade. 
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 

as em paredes de tabique ou frontal, sendo representativas da dinâmica do 
e refletindo a sua transformação. No entanto, este sistema 

de alterações construtivas torna os edifícios mais vulneráveis à entrada de água, verificando
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 

Os quadros mostram que existem, maioritariamente, edifícios com duas frentes, 31, e com paredes 
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 

se edifícios sem e com empenas e no 
pisos em empena. 

de frentes por edifício  

morfológica: número de empenas por edifícios 

Teixeira (2004), os edifícios de 

construção tradicional do Porto são construídos com uma parede meeira de alvenaria ou perpianho; quando existem empenas 

que não são paredes de meação, normalmente correspondem a paredes construídas posteriormente.

um processo que aconteceu ao longo do tempo.
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Difícil

COMO METODOLOGIA

169

relaciona apenas com a largura da rua, mas com a qualidade dos acessos e existência de barreiras 

 

se também importante verificar o número de frentes (quadro 5.3) e o número de 
s condicionam a iluminação, a ventilação e a 

tabilidade. As 
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 

as em paredes de tabique ou frontal, sendo representativas da dinâmica do 
No entanto, este sistema 

verificando-se que 
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 

com paredes 
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 

se edifícios sem e com empenas e no 

, os edifícios de 

construção tradicional do Porto são construídos com uma parede meeira de alvenaria ou perpianho; quando existem empenas 

posteriormente. 

um processo que aconteceu ao longo do tempo. 
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169 

relaciona apenas com a largura da rua, mas com a qualidade dos acessos e existência de barreiras 

se também importante verificar o número de frentes (quadro 5.3) e o número de 
s condicionam a iluminação, a ventilação e a 

As 
empenas são muitas vezes indicadoras de pisos acrescentados às construções iniciais, em particular 

as em paredes de tabique ou frontal, sendo representativas da dinâmica do 
No entanto, este sistema 

se que 
estas paredes, quando não devidamente protegidas, potenciam o aparecimento de um conjunto de 

com paredes 
meeiras sem empenas, 22. Alguns edifícios possuem apenas parte da fachada em empena, 

se edifícios sem e com empenas e no 

, os edifícios de 

construção tradicional do Porto são construídos com uma parede meeira de alvenaria ou perpianho; quando existem empenas 
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Número de 

Número

 

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena.

Figura 5.14

Na identificação tipo
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados
semienterrados 

 

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

a) 

Figura 5.13 - 

Quadro 5.

de Pisos em Empena

Número de Edifícios

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena.

a) 

14 - Fotografias que ilustram edifícios

Na identificação tipo-morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados
semienterrados (quadro 5.6) com o 

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

 

 Fotografias que ilus

.5 - Análise tipo

mpena 

difícios 

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena.

 

Fotografias que ilustram edifícios

morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados

quadro 5.6) com o intuito de 

NTERVENÇÃO MÍNIMA

que ilustram edifícios: (a) sem empenas e (b, c) com empenas  

Análise tipo-morfológica: número de pisos em empena nos edifícios 

0  

22 

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena.

Fotografias que ilustram edifícios: (a) com um piso em empena, (b) com dois pisos em empena e

(c) com 4 pisos em empena

morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados

intuito de identificar 

ÍNIMA E DIFERENCIA

b) 

tram edifícios: (a) sem empenas e (b, c) com empenas  

morfológica: número de pisos em empena nos edifícios 

1 

11 

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena.

b) 

(a) com um piso em empena, (b) com dois pisos em empena e

(c) com 4 pisos em empena

 

morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados

identificar a tipologia em altura

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA

 

tram edifícios: (a) sem empenas e (b, c) com empenas  

morfológica: número de pisos em empena nos edifícios 

2 

5 

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena.

 

(a) com um piso em empena, (b) com dois pisos em empena e

(c) com 4 pisos em empena 

morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados

a tipologia em altura

ETODOLOGIA 

tram edifícios: (a) sem empenas e (b, c) com empenas  

morfológica: número de pisos em empena nos edifícios 

3 

3 

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena.

(a) com um piso em empena, (b) com dois pisos em empena e

morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados

a tipologia em altura dos edifícios.

c) 

tram edifícios: (a) sem empenas e (b, c) com empenas   

morfológica: número de pisos em empena nos edifícios  

4 

1 

A Figura 5.14 ilustra exemplos de edifícios com diferente número de pisos em empena. 

c) 

(a) com um piso em empena, (b) com dois pisos em empena e

morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados

os edifícios. 

 

 

 

 

(a) com um piso em empena, (b) com dois pisos em empena e 

morfológica são contabilizados os números de pisos dos edifícios acima da cota 
de soleira da entrada da fachada principal e abaixo dessa cota, ou seja pisos enterrados, ou 



 

Quadro 

 

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima 
no edifício (figura 5.15). No que se refere a pisos enterrados 
para o 
somente 1 edifício com 2 pisos semiente
abaixo da cota da soleira. 
da cota da soleira, que neste caso são semienterrados,
e 1 edifício com 

Figura 

 

No quadro 5.7 identifica

 

 

A figura 5.16 apresenta imagens de algumas situações encontradas. 
integrante

Quadro 5.6 - Análise tipo

Número de Pisos 

Acima da Cota de

Abaixo da Cota da S

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima 
no edifício (figura 5.15). No que se refere a pisos enterrados 
para o logradouro no alçado posterior)
somente 1 edifício com 2 pisos semiente
abaixo da cota da soleira. 
da cota da soleira, que neste caso são semienterrados,

1 edifício com 2

Figura 5.15 - Fotografias que ilustram 

No quadro 5.7 identifica

A figura 5.16 apresenta imagens de algumas situações encontradas. 
integrantes do valor patrimonial 
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Análise tipo-morfológica

Número de Edi

Número de Pisos  

Cota de Soleira

Abaixo da Cota da Soleira

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima 
no edifício (figura 5.15). No que se refere a pisos enterrados 

logradouro no alçado posterior)
somente 1 edifício com 2 pisos semiente
abaixo da cota da soleira. Verifica
da cota da soleira, que neste caso são semienterrados,

2 pisos semienterrados.

a) 

Fotografias que ilustram 

No quadro 5.7 identifica-se a existência de espaços de cobertura

Quadro 5.7 -

Tipo 

A figura 5.16 apresenta imagens de algumas situações encontradas. 
do valor patrimonial 

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

morfológica: número de edifícios por número de pisos acima e abaixo da cota da 

soleira da entrada principal

Número de Edifícios com P

oleira 

oleira 

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima 
no edifício (figura 5.15). No que se refere a pisos enterrados 

logradouro no alçado posterior), registaram
somente 1 edifício com 2 pisos semiente

Verifica-se que 17edifícios albergam espaços de habitação 
da cota da soleira, que neste caso são semienterrados,

pisos semienterrados. 

 

Fotografias que ilustram pisos:

cota da soleira

se a existência de espaços de cobertura

- Análise tipológica: número de edifícios por tipo de cobertura

de Espaço na 

Habitável

Não Habitável

A figura 5.16 apresenta imagens de algumas situações encontradas. 
do valor patrimonial dos edifícios) 

ATRIMÓNIO EDIFICADO

: número de edifícios por número de pisos acima e abaixo da cota da 

soleira da entrada principal

fícios com Pisos Acima e 

0 1

- - 

25 16

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima 
no edifício (figura 5.15). No que se refere a pisos enterrados 

, registaram-
somente 1 edifício com 2 pisos semienterrados; 25 edifícios da amostra não possuem qualquer piso 

se que 17edifícios albergam espaços de habitação 
da cota da soleira, que neste caso são semienterrados, 

: (a) acima da cota da soleira 

cota da soleira e à cota do logradouro 

se a existência de espaços de cobertura

Análise tipológica: número de edifícios por tipo de cobertura

 Cobertura 

Habitável 

Não Habitável  

A figura 5.16 apresenta imagens de algumas situações encontradas. 
os edifícios) 

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

: número de edifícios por número de pisos acima e abaixo da cota da 

soleira da entrada principal 

cima e Abaixo da 

 2 

 4 

16 1 

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima 
no edifício (figura 5.15). No que se refere a pisos enterrados ou semienterrados (

-se 16 edifícios com um piso semienterrado e 
rrados; 25 edifícios da amostra não possuem qualquer piso 

se que 17edifícios albergam espaços de habitação 
 incluindo 16 edifícios com 1 piso semiente

(a) acima da cota da soleira 

e à cota do logradouro no tardoz

se a existência de espaços de cobertura habitáveis e não habitáveis.

Análise tipológica: número de edifícios por tipo de cobertura

Número de 

24

18

A figura 5.16 apresenta imagens de algumas situações encontradas. 
os edifícios) quando 

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

: número de edifícios por número de pisos acima e abaixo da cota da 

baixo da Cota de Soleira

3 

15 14

- 

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima 
ou semienterrados (

se 16 edifícios com um piso semienterrado e 
rrados; 25 edifícios da amostra não possuem qualquer piso 

se que 17edifícios albergam espaços de habitação 
16 edifícios com 1 piso semiente

b) 

(a) acima da cota da soleira na fachada principal 

no tardoz 

habitáveis e não habitáveis.

Análise tipológica: número de edifícios por tipo de cobertura

Número de Edifícios 

24 

18 

A figura 5.16 apresenta imagens de algumas situações encontradas. As coberturas 
quando não habitáveis

IFERENCIADA COMO 

: número de edifícios por número de pisos acima e abaixo da cota da 

oleira 

4 5 

14 9 

- - 

Estes dados mostram que os edifícios possuem maioritariamente 3 a 4 pisos acima da cota de entrada 
ou semienterrados (com aberturas apenas 

se 16 edifícios com um piso semienterrado e 
rrados; 25 edifícios da amostra não possuem qualquer piso 

se que 17edifícios albergam espaços de habitação em pisos
16 edifícios com 1 piso semiente

na fachada principal e (b)

habitáveis e não habitáveis.

Análise tipológica: número de edifícios por tipo de cobertura 

As coberturas 
não habitáveis/habitadas

COMO METODOLOGIA

171

: número de edifícios por número de pisos acima e abaixo da cota da 

Total 

42 

42 

da cota de entrada 
com aberturas apenas 

se 16 edifícios com um piso semienterrado e 
rrados; 25 edifícios da amostra não possuem qualquer piso 

pisos abaixo 
16 edifícios com 1 piso semienterrado 

(b) abaixo da 

habitáveis e não habitáveis. 

As coberturas (elementos
/habitadas mantêm 

ETODOLOGIA 

171 

da cota de entrada 
com aberturas apenas 

se 16 edifícios com um piso semienterrado e 
rrados; 25 edifícios da amostra não possuem qualquer piso 

abaixo 
rrado 

elementos 
mantêm 
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frequentemente 
acumulação de lixo, roedores e pragas.
de dormir, cozinhas, casas de banho, arrecadações, entre outros.

Figura 

 

No contexto do caso de estudo é importante identificar o tipo de uso 
Porto alberga
superiores200

que transformaram o seu uso
amostra (quadro 5.8
preferencialmente, a serviços e oficinas

 

 

A figura 5.17 apresenta imagens elucidativas de alguns dos usos encontrados ao nível do rés
Na sequência desta análise
proprietários

                                        
200 Teixeira (2004)

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

frequentemente a traça
acumulação de lixo, roedores e pragas.
de dormir, cozinhas, casas de banho, arrecadações, entre outros.

a) 

ura 5.16 - Fotografias de uma (a)

No contexto do caso de estudo é importante identificar o tipo de uso 
alberga, tradicional

200. No entanto, muitos destes edifícios sofreram 
que transformaram o seu uso
amostra (quadro 5.8). Nos casos em que ocorreu alteração de uso, 
preferencialmente, a serviços e oficinas

Quadro 

Tipo de 

Habitação 

Habitação e comércio 

Habitação e 

Habitação, 

Habitação, C

Habitação e 

Habitação, C

A figura 5.17 apresenta imagens elucidativas de alguns dos usos encontrados ao nível do rés
sequência desta análise

proprietários, inquilinos ou 

                                        
Teixeira (2004) e Barata Fernandes (1999)
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a traça original, servindo muitas vezes de espaço de arrumos, 
acumulação de lixo, roedores e pragas.
de dormir, cozinhas, casas de banho, arrecadações, entre outros.

 

Fotografias de uma (a)

No contexto do caso de estudo é importante identificar o tipo de uso 
tradicionalmente, 

. No entanto, muitos destes edifícios sofreram 
que transformaram o seu uso. O levantamento realizado 

Nos casos em que ocorreu alteração de uso, 
preferencialmente, a serviços e oficinas

Quadro 5.8 - Anális

Tipo de Uso dos Edifícios

Habitação (apenas)

Habitação e comércio 

Habitação e Serviço

Habitação, Serviços e 

Habitação, Comércio e 

Habitação e Armazém

Comércio, Serviço

A figura 5.17 apresenta imagens elucidativas de alguns dos usos encontrados ao nível do rés
sequência desta análise, identifica

, inquilinos ou se existem 

                                                      
Barata Fernandes (1999)

NTERVENÇÃO MÍNIMA

servindo muitas vezes de espaço de arrumos, 
acumulação de lixo, roedores e pragas. Quando habitáveis/
de dormir, cozinhas, casas de banho, arrecadações, entre outros.

Fotografias de uma (a) cobertura 

habitáve

No contexto do caso de estudo é importante identificar o tipo de uso 
 espaços de 

. No entanto, muitos destes edifícios sofreram 
. O levantamento realizado 

Nos casos em que ocorreu alteração de uso, 
preferencialmente, a serviços e oficinas. 

Análise tipo-morfológica: número de edifícios por uso

dos Edifícios 

(apenas) 

Habitação e comércio  

erviços 

e Oficina 

omércio e Serviços 

rmazém 

erviços e Oficina 

A figura 5.17 apresenta imagens elucidativas de alguns dos usos encontrados ao nível do rés
, identifica-se o tipo de 
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família por edifício, apresenta atualmente edifícios fragmentados em diferentes unidades habitacionais 
ocupadas por diferentes aglomerados familiares. Apenas 1 dos 42 edifícios da amostra mantem 
ocupação
de um piso, a vários inquilinos a ocuparem os vários pisos do edifício. O quadro 5.10 apresenta uma 
síntese destes indicadores,
edifícios com unidades habitacionais ocupadas do
edifício devoluto degrada
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mais do que 2 unidades habitacionais devolutas. As figuras 5.18 e 5.19 mostram o contraste entre o 
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família por edifício, apresenta atualmente edifícios fragmentados em diferentes unidades habitacionais 
ocupadas por diferentes aglomerados familiares. Apenas 1 dos 42 edifícios da amostra mantem 
ocupação unifamiliar; os restantes edifícios apresentam desde um inquilino a ocupar um piso
de um piso, a vários inquilinos a ocuparem os vários pisos do edifício. O quadro 5.10 apresenta uma 
síntese destes indicadores,
edifícios com unidades habitacionais ocupadas do
edifício devoluto degrada

Quadro 5.10 - Análise tipo

Número 

*Um dos edifícios não foi incluído neste quadro porque ser ocupado integralmente pelo proprietário.

Verifica-se que as unidades habitacionais devolutas são em menor número que as unidades 
habitacionais ocupadas, em particular que apenas 2 dos 42 edifícios dos casos d
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A inspeção realizada permitiu confirmar que
elevado grau de degradação e um défice de condições de habitabilidade superior às das unidades 
habitacionais ocupadas. Estas últimas são mantidas de forma mais ou menos cuidada pelos seus 
ocupantes, revela
uma relação entre a ocupação do edifício por diferentes residentes e alterações ocorridas, consoante as 
diferentes necessidades.

Os dados recolhidos e a sua análise 
edifícios no respetivo lote
fator a considerar no 
edifícios permite verificar que mantêm a sua traça original, apesar de nalguns edifícios ser detetável 
uma alteração/aumento da altimetria e volumetria.
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persistindo, ou existindo em muitos casos comércio e oficinas, já existentes originalmente, sendo que 
os serviços existentes no rés-do-chão e noutros pisos foram adaptadas à posteriori. Verifica-se que a 
quase totalidade dos residentes são inquilinos, encontrando-se os edifícios parcialmente ocupados. 

 

5.3.2. IDENTIFICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS  

Tendo em conta o estudo tipo-morfológico dos edifícios, entende-se ser importante identificar as 
alterações introduzidas que podem corresponder a perdas de valor patrimonial, tais como remoções de 
materiais originais e adições de materiais novos. A partir da análise dos edifícios da amostra faz-se 
então um levantamento de alterações identificadas, sistematizando essa informação em quadros 
associados a elementos construtivos201. A informação refere-se, essencialmente, à introdução de 
materiais de revestimento, sobretudo nas paredes, nos tetos e nas escadas, à introdução de divisórias 
nos compartimentos com a utilização de materiais novos, frequentemente facilmente removíveis, e à 
substituição parcial ou total de paredes, tetos e pavimentos estruturais através da remoção dos 
materiais originais e introdução de materiais novos, alguns difíceis de remover, como o betão e o 
tijolo.  

Nas paredes de contorno foram frequentemente encontradas duas situações que, pelo seu impacto, se 
consideram paradigmáticas das alterações efetuadas nestes edifícios: (i) alteração de revestimentos e 
adição de alguns elementos novos dissonantes, nomeadamente caixilharias nas paredes de fachada 
(elementos fundamentais da imagem da cidade), embora sem apresentarem alteração do sistema 
estrutural/construtivo; (ii) substituição das paredes de tardoz originais/antigas (frequentemente no 
fecho de varandas) por paredes de alvenaria de tijolo/bloco de betão, acontecendo o mesmo com 
algumas paredes de empena. Por outro lado, nos revestimentos interiores destas paredes regista-se a 
adição de materiais, ou a sua substituição por materiais mais recentes, nem sempre compatíveis com 
os suportes. 

No quadro 5.11 apresenta-se uma síntese relativamente às alterações nas paredes de contorno. A figura 
5.20 ilustra algumas dessas alterações com fotografias.  

 

Quadro 5.11 - Paredes de contorno: alterações de material  

Materiais de Construção 

Paredes de contorno Adições/Substituições 

Estrutura 

Fachada Não existem alterações registadas. 

Tardoz Introdução de alvenaria de blocos no fecho de varandas. 

Empenas Introdução de alvenaria de blocos.  

Revestimentos 

Exteriores 

Fachada/Tardoz 
Adição de materiais como: mármore, argamassa de cimento, 

madeira, chapa zincada 

Empenas Não existem alterações registadas. 

Revestimentos Interiores 

Adição de materiais como: papel de parede, material cerâmico, tintas 

plásticas, argamassas de cimento, aglomerados de madeira, placas 

de madeira.  

 

 

                                                      
201 Paredes de contorno (quadro 5.11); paredes interiores (quadro 5.12); cobertura (quadro 5.13); tetos e pavimentos (quadro 

5.14); escadas (quadro 5.15); portas exteriores (quadro 5.16); janelas exteriores (quadro 5.17). 
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Figura 5.20 -

papel de parede

Relativamente às paredes interiores
antigos e a
existentes, ou a substitui
cerâmico ou betão
caixas-de-escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas
cerâmico. Nalguns edifícios o aglomerado de madeira serve 
degradadas de alvenaria ou de tabique. 
ilustra algumas dessas alterações com fotografias.

 

 
O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
cujo acesso foi possível. 
revestimentos originais
algumas das alterações encontradas nas coberturas

Estrutura

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

a) 

- Fotografias de adições

papel de parede; (b) parede de tardoz com adição de argamassa de cimento e chapa de zi

Relativamente às paredes interiores
e a adição de materiais novo

existentes, ou a substitui
cerâmico ou betão, madeira 

escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas
cerâmico. Nalguns edifícios o aglomerado de madeira serve 
degradadas de alvenaria ou de tabique. 
ilustra algumas dessas alterações com fotografias.

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
cujo acesso foi possível. 
revestimentos originais
lgumas das alterações encontradas nas coberturas

Paredes interiores

Estrutura 

 

Compartiment

Revestimentos

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

 

de adições de material 

parede de tardoz com adição de argamassa de cimento e chapa de zi

Relativamente às paredes interiores,
de materiais novo

existentes, ou a substituição das paredes antigas por outras com materiais novos (
madeira ou aglomerados de madeira). 

escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas
cerâmico. Nalguns edifícios o aglomerado de madeira serve 
degradadas de alvenaria ou de tabique. 
ilustra algumas dessas alterações com fotografias.

Quadro 5.12

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
cujo acesso foi possível. Regista
revestimentos originais foram substituídos por materiais contemporâneos.
lgumas das alterações encontradas nas coberturas

nteriores 

 Caixa-de-escadas

Compartimentação

Revestimentos 

NTERVENÇÃO MÍNIMA

de material em paredes de contorno: 

parede de tardoz com adição de argamassa de cimento e chapa de zi

reboco da 

, identificaram
de materiais novos, para além d

ção das paredes antigas por outras com materiais novos (
ou aglomerados de madeira). 

escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas
cerâmico. Nalguns edifícios o aglomerado de madeira serve 
degradadas de alvenaria ou de tabique. O quadro 5.12 
ilustra algumas dessas alterações com fotografias.

12 - Paredes interiores: alterações de material

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
Regista-se que em algumas coberturas 

foram substituídos por materiais contemporâneos.
lgumas das alterações encontradas nas coberturas

Materiais de Construção

escadas Substituição por alvenaria de blocos e/ou estruturas de 

ação 
Substituição/adição de novas paredes em madeira, em aglomerados 

Adição de materiais como: argamassas de cimento, papel de parede, 

tintas plásticas, material cerâmico, pelícu

ÍNIMA E DIFERENCIA

b) 

em paredes de contorno: 

parede de tardoz com adição de argamassa de cimento e chapa de zi

reboco da fachada 

 

identificaram-se perdas 
s, para além da adição de divisórias nos compartimentos 

ção das paredes antigas por outras com materiais novos (
ou aglomerados de madeira). 

escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas
cerâmico. Nalguns edifícios o aglomerado de madeira serve 

O quadro 5.12 sumariza 
ilustra algumas dessas alterações com fotografias. 

Paredes interiores: alterações de material

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
se que em algumas coberturas 

foram substituídos por materiais contemporâneos.
lgumas das alterações encontradas nas coberturas. 

Materiais de Construção

Substituição por alvenaria de blocos e/ou estruturas de 

Substituição/adição de novas paredes em madeira, em aglomerados 

de madeira ou alvenaria de 

Adição de materiais como: argamassas de cimento, papel de parede, 

tintas plásticas, material cerâmico, pelícu

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA

 

em paredes de contorno: (a) interior de uma parede forrada com 

parede de tardoz com adição de argamassa de cimento e chapa de zi

 

perdas e remoções 
a adição de divisórias nos compartimentos 

ção das paredes antigas por outras com materiais novos (
ou aglomerados de madeira). Foram também identificadas paredes

escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas
cerâmico. Nalguns edifícios o aglomerado de madeira serve para tapar 

sumariza as situações encontradas

Paredes interiores: alterações de material

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
se que em algumas coberturas 

foram substituídos por materiais contemporâneos.

Materiais de Construção 

Adições/Substituições

Substituição por alvenaria de blocos e/ou estruturas de 

Substituição/adição de novas paredes em madeira, em aglomerados 

de madeira ou alvenaria de 

Adição de materiais como: argamassas de cimento, papel de parede, 

tintas plásticas, material cerâmico, pelícu

de madeira.

ETODOLOGIA 

interior de uma parede forrada com 

parede de tardoz com adição de argamassa de cimento e chapa de zi

e remoções de materiais 
a adição de divisórias nos compartimentos 

ção das paredes antigas por outras com materiais novos (alvenaria de blocos 
Foram também identificadas paredes

escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas
para tapar o revestimento das paredes 

as situações encontradas

Paredes interiores: alterações de material 

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
se que em algumas coberturas com espaços 

foram substituídos por materiais contemporâneos. A figura 5.22 ilustra 

Adições/Substituições 

Substituição por alvenaria de blocos e/ou estruturas de 

Substituição/adição de novas paredes em madeira, em aglomerados 

de madeira ou alvenaria de blocos

Adição de materiais como: argamassas de cimento, papel de parede, 

tintas plásticas, material cerâmico, películas plásticas e aglomerados 

de madeira. 

c) 

interior de uma parede forrada com 

parede de tardoz com adição de argamassa de cimento e chapa de zinco; (c) perda

de materiais de revestimento 
a adição de divisórias nos compartimentos 

alvenaria de blocos 
Foram também identificadas paredes

escadas reconstruídas em alvenaria de blocos ou em betão armado, revestidas a material 
o revestimento das paredes 

as situações encontradas e a 5.21 

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
com espaços habitáveis os 

A figura 5.22 ilustra 

Substituição por alvenaria de blocos e/ou estruturas de betão armado.

Substituição/adição de novas paredes em madeira, em aglomerados 

blocos. 

Adição de materiais como: argamassas de cimento, papel de parede, 

las plásticas e aglomerados 

 

interior de uma parede forrada com 

(c) perda de 

de revestimento 
a adição de divisórias nos compartimentos 

alvenaria de blocos - 
Foram também identificadas paredes de 

a material 
o revestimento das paredes 

e a 5.21 

O quadro 5.13 sumariza as alterações introduzidas nos elementos da cobertura dos edifícios analisados 
habitáveis os 

A figura 5.22 ilustra 

betão armado. 

Substituição/adição de novas paredes em madeira, em aglomerados 

Adição de materiais como: argamassas de cimento, papel de parede, 

las plásticas e aglomerados 



 

Figura 

 

Revestimentos 

Revestimentos 

 

Figura 

a)

Figura 5.21 - Fotografias 

revestida a contraplacado; 

Material 

Revestimentos Exteriores

Revestimentos Interiores 

a)

Figura 5.22 - Fotografias 

REABILITAÇÃO DO 

a) 

Fotografias de algumas das alterações introduzidas nas 

revestida a contraplacado; 

Quadro 

Cobertura 

Material Estrutural

xteriores 

Caixas

nteriores  

Cobertura Não Habitáveis

Coberturas Habitáveis

a) 

Fotografias de

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

 

de algumas das alterações introduzidas nas 

revestida a contraplacado; (b) escadas de betão forradas a granito

Quadro 5.13 -

Materiais de Co

 

strutural 

Cobertura 

Caixas-de-Escadas

Cobertura Não Habitáveis

Coberturas Habitáveis

 

e alterações em espaços de 

ATRIMÓNIO EDIFICADO

b) 

de algumas das alterações introduzidas nas 

escadas de betão forradas a granito

- Coberturas: alterações de material

Materiais de Co

Cobertura 

Escadas Substituição d

Cobertura Não Habitáveis 

Coberturas Habitáveis 
Adição de materiais

b) 

alterações em espaços de 

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

de algumas das alterações introduzidas nas paredes de compartimentação:

escadas de betão forradas a granito; (c)

Coberturas: alterações de material

Materiais de Construção 

Substituição por

Substituição de telha por chapa zincada; adição de telas 

Substituição das claraboias por telha marselha transparente.

Não existem alterações registadas.

Adição de materiais

zincada, gesso 

alterações em espaços de coberturas: (a) não 

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

 

paredes de compartimentação:

; (c) escadas de

Coberturas: alterações de material 

Adições/Substituições

Substituição por lajes de betão armado.

Substituição de telha por chapa zincada; adição de telas 

asfálticas sobre a telha.

as claraboias por telha marselha transparente.

Não existem alterações registadas.

Adição de materiais como: contraplacado de madeira

esso cartonado, tinta plástica

 

(a) não habitáveis 

IFERENCIADA COMO 

c) 

paredes de compartimentação:

de betão com 

Adições/Substituições 

lajes de betão armado.

Substituição de telha por chapa zincada; adição de telas 

asfálticas sobre a telha. 

as claraboias por telha marselha transparente.

Não existem alterações registadas.

ontraplacado de madeira

tinta plástica, plásticos

c) 

habitáveis e (b, c) habitáveis

COMO METODOLOGIA

177

 

paredes de compartimentação: (a) parede 

 tijoleira 

lajes de betão armado. 

Substituição de telha por chapa zincada; adição de telas 

as claraboias por telha marselha transparente. 

Não existem alterações registadas. 

ontraplacado de madeira, chapa 

plásticos. 

 

e (b, c) habitáveis 

ETODOLOGIA 

77 

parede 
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O quadro 5.14 sumariza as alterações encontradas em tetos e pavimentos 
antigos e adição de materiais novos.
contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
recorrentemente ao uso de película
Assim como, na análise das alterações efetuadas nas caixas
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e

 

Teto

Estrutura

Revestimentos

de Tetos 

Revestimentos

de Pavimentos

 

Para ilustrar as alterações encontradas nos revestimentos dos pavimentos e teto
dos edifícios é 
Chama-se a atenção para a solução improvisada ilustrada na figura 5.23
interior da habitação resultante
apresentando 

Figura 5.23 

 

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
pavimentos 

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

O quadro 5.14 sumariza as alterações encontradas em tetos e pavimentos 
antigos e adição de materiais novos.
contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
recorrentemente ao uso de película
Assim como, na análise das alterações efetuadas nas caixas
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e

Tetos e pavimentos 

Estrutura 
 Compartiment

Caixa-de

Revestimentos 

  

Compartimentos

Caixas-de Escadas

Revestimentos 

de Pavimentos  

Compartimentos

Caixas-de Escadas

Para ilustrar as alterações encontradas nos revestimentos dos pavimentos e teto
s edifícios é apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

se a atenção para a solução improvisada ilustrada na figura 5.23
interior da habitação resultante
apresentando nalguns casos car

a) 

 - Fotografias 

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
pavimentos das caixas-de

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

O quadro 5.14 sumariza as alterações encontradas em tetos e pavimentos 
antigos e adição de materiais novos.
contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
recorrentemente ao uso de película
Assim como, na análise das alterações efetuadas nas caixas
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e

Quadro 5.14

e pavimentos  

Compartimentos  

de-escadas 

Compartimentos 

de Escadas 

Compartimentos 

de Escadas 

Para ilustrar as alterações encontradas nos revestimentos dos pavimentos e teto
apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

se a atenção para a solução improvisada ilustrada na figura 5.23
interior da habitação resultante de um dano na 

nalguns casos carácter prolongado

 

Fotografias que ilustram diferentes 

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
de-escadas, nomeadamente nos lances. A utilização e introdução de materiais 

NTERVENÇÃO MÍNIMA

O quadro 5.14 sumariza as alterações encontradas em tetos e pavimentos 
antigos e adição de materiais novos. Salienta-
contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
recorrentemente ao uso de películas plásticas, alcatifas, betonilhas, tijoleiras, entre outros materiais. 
Assim como, na análise das alterações efetuadas nas caixas
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e

14 - Tetos e pavimentos

Materiais de Construção

Substituição por

Adição de materiais como: 

Adição de 

colorida)

Adição de materiais sobre os lances de madeira original, tais como: película 

plástica, alcatifa, betonilha, tijoleira; cortiça; linóleo; mármore e carpete.

Para ilustrar as alterações encontradas nos revestimentos dos pavimentos e teto
apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

se a atenção para a solução improvisada ilustrada na figura 5.23
de um dano na co
cter prolongado 

que ilustram diferentes situações/

pavimentos

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
escadas, nomeadamente nos lances. A utilização e introdução de materiais 

ÍNIMA E DIFERENCIA

O quadro 5.14 sumariza as alterações encontradas em tetos e pavimentos 
-se que nos tetos são muitas vezes usados materiais 

contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
s plásticas, alcatifas, betonilhas, tijoleiras, entre outros materiais. 

Assim como, na análise das alterações efetuadas nas caixas
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e

Tetos e pavimentos: alterações

Materiais de Construção

Adições/Substituições

Substituição por laje 

Substituição por

materiais como: c

cartonado, aglomerado de madeira.

Substituição por reboco de cimento e tinta plástica

Adição de materiais como: p

colorida), tijoleira, parquet,

ão de materiais sobre os lances de madeira original, tais como: película 

plástica, alcatifa, betonilha, tijoleira; cortiça; linóleo; mármore e carpete.

Para ilustrar as alterações encontradas nos revestimentos dos pavimentos e teto
apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

se a atenção para a solução improvisada ilustrada na figura 5.23
cobertura; soluções temporárias como esta

cter prolongado no tempo. 

b) 

situações/revesti

pavimentos 

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
escadas, nomeadamente nos lances. A utilização e introdução de materiais 

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA

O quadro 5.14 sumariza as alterações encontradas em tetos e pavimentos 
se que nos tetos são muitas vezes usados materiais 

contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
s plásticas, alcatifas, betonilhas, tijoleiras, entre outros materiais. 

Assim como, na análise das alterações efetuadas nas caixas-de-escadas dos edifícios assiste
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e

alterações de material

Materiais de Construção 

Adições/Substituições

aje aligeirada de vigotas pré

Substituição por estruturas 

contraplacado de madeira, papel de parede, gesso 

cartonado, aglomerado de madeira.

ão por reboco de cimento e tinta plástica

materiais como: película plástica

parquet, material cerâmico,

ão de materiais sobre os lances de madeira original, tais como: película 

plástica, alcatifa, betonilha, tijoleira; cortiça; linóleo; mármore e carpete.

Para ilustrar as alterações encontradas nos revestimentos dos pavimentos e teto
apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

se a atenção para a solução improvisada ilustrada na figura 5.23
oluções temporárias como esta

 

revestimentos da estrutura

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
escadas, nomeadamente nos lances. A utilização e introdução de materiais 

ETODOLOGIA 

O quadro 5.14 sumariza as alterações encontradas em tetos e pavimentos com remoção de materiais 
se que nos tetos são muitas vezes usados materiais 

contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
s plásticas, alcatifas, betonilhas, tijoleiras, entre outros materiais. 

escadas dos edifícios assiste
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e

de material 

Adições/Substituições 

aligeirada de vigotas pré-esforçadas

 em betão armado.

ontraplacado de madeira, papel de parede, gesso 

cartonado, aglomerado de madeira. 

ão por reboco de cimento e tinta plástica

elícula plástica, alcatifa, betonilha

material cerâmico, cortiça, linóleo.

ão de materiais sobre os lances de madeira original, tais como: película 

plástica, alcatifa, betonilha, tijoleira; cortiça; linóleo; mármore e carpete.

Para ilustrar as alterações encontradas nos revestimentos dos pavimentos e tetos dos compartimentos 
apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

se a atenção para a solução improvisada ilustrada na figura 5.23-a), de recolha de água no 
oluções temporárias como esta

estrutura: (a, b) 

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
escadas, nomeadamente nos lances. A utilização e introdução de materiais 

om remoção de materiais 
se que nos tetos são muitas vezes usados materiais 

contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste
s plásticas, alcatifas, betonilhas, tijoleiras, entre outros materiais. 

escadas dos edifícios assiste
substituições integrais, assim como à adição de materiais novos nos lances, patamares e tetos. 

esforçadas. 

em betão armado. 

ontraplacado de madeira, papel de parede, gesso 

ão por reboco de cimento e tinta plástica. 

betonilha (por vezes 

cortiça, linóleo. 

ão de materiais sobre os lances de madeira original, tais como: película 

plástica, alcatifa, betonilha, tijoleira; cortiça; linóleo; mármore e carpete.

s dos compartimentos 
apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

recolha de água no 
oluções temporárias como esta são comuns, 

c) 

) dos tetos e (c) dos 

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
escadas, nomeadamente nos lances. A utilização e introdução de materiais 

om remoção de materiais 
se que nos tetos são muitas vezes usados materiais 

contemporâneos para tapar as estruturas de madeira originais. Em relação aos pavimentos, assiste-se, 
s plásticas, alcatifas, betonilhas, tijoleiras, entre outros materiais. 

escadas dos edifícios assiste-se a 

ontraplacado de madeira, papel de parede, gesso 

(por vezes 

ão de materiais sobre os lances de madeira original, tais como: película 

plástica, alcatifa, betonilha, tijoleira; cortiça; linóleo; mármore e carpete. 

s dos compartimentos 
apresentado um conjunto de fotografias que ilustra algumas das situações encontradas. 

recolha de água no 
são comuns, 

 

(c) dos 

Enquanto, a figura 5.24 mostra diferentes situações correspondentes à adição de materiais nos tetos e 
escadas, nomeadamente nos lances. A utilização e introdução de materiais 



 

impermeabilizantes, co
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 
proporcionando o aparecimento de pragas e fungos.

Figura 

 

O quadro 5.15
entrada dos edifício
casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 
reproduzindo a dimensão e o funcionamento das portas originais.

 

Estrutura e 

 

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 
originais p
perda de identidade do edificado.  

impermeabilizantes, co
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 
proporcionando o aparecimento de pragas e fungos.

Figura 5.24 - Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas

O quadro 5.15 sumariza 
entrada dos edifício
casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 
reproduzindo a dimensão e o funcionamento das portas originais.

Portas Exteriores

Material

Estrutura e Funcionalidade

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 
originais pode causar na imagem dos edifícios e, consequentemente, na sua leit
perda de identidade do edificado.  

REABILITAÇÃO DO 

impermeabilizantes, como películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 
proporcionando o aparecimento de pragas e fungos.

Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas

sumariza as alterações introduzidas 
entrada dos edifícios da amostra. Embora, sendo
casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 
reproduzindo a dimensão e o funcionamento das portas originais.

Quadro 

Portas Exteriores 

Material 

uncionalidade 

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

ode causar na imagem dos edifícios e, consequentemente, na sua leit
perda de identidade do edificado.  

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

mo películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 
proporcionando o aparecimento de pragas e fungos.

 

Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas

as alterações introduzidas 
s da amostra. Embora, sendo

casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 
reproduzindo a dimensão e o funcionamento das portas originais.

Quadro 5.15 - Portas exteriores

Materiais de Construção

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

ode causar na imagem dos edifícios e, consequentemente, na sua leit
perda de identidade do edificado.   

ATRIMÓNIO EDIFICADO

mo películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 
proporcionando o aparecimento de pragas e fungos. 

Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas

escadas

as alterações introduzidas em
s da amostra. Embora, sendo originalmente de madeira maciça, foram nalguns 

casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 
reproduzindo a dimensão e o funcionamento das portas originais.

Portas exteriores

Materiais de Construção

Substituição por

Substituição por

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

ode causar na imagem dos edifícios e, consequentemente, na sua leit

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

mo películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 

Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas

escadas 

em portas exteriores,
originalmente de madeira maciça, foram nalguns 

casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 
reproduzindo a dimensão e o funcionamento das portas originais. 

Portas exteriores: alterações 

Materiais de Construção 

Adições/substituições

Substituição por caixilhos de a

Substituição por caixilharia com diferente leitura da original.

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

ode causar na imagem dos edifícios e, consequentemente, na sua leit

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

mo películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 

 

Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas

portas exteriores, principalmente nas portas de 
originalmente de madeira maciça, foram nalguns 

casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 
 

 de material 

Adições/substituições 

caixilhos de alumínio

ia com diferente leitura da original.

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

ode causar na imagem dos edifícios e, consequentemente, na sua leit

IFERENCIADA COMO 

mo películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 

Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas

principalmente nas portas de 
originalmente de madeira maciça, foram nalguns 

casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 

lumínio. 

ia com diferente leitura da original. 

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

ode causar na imagem dos edifícios e, consequentemente, na sua leitura, contribuindo para 

COMO METODOLOGIA

179

mo películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 

 

Fotografias que ilustram a adição de diferentes materiais na compartimentação das caixas-de-

principalmente nas portas de 
originalmente de madeira maciça, foram nalguns 

casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 

 

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

ura, contribuindo para a 
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mo películas plástica e linóleo têm efeitos nocivos sobre a madeira; não deixam 
o material respirar, acelerando a degradação dos pavimentos, tetos e escadas de madeira, e 

 

principalmente nas portas de 
originalmente de madeira maciça, foram nalguns 

casos substituídas por portas e caixilhos de alumínio de diversas qualidades e modelos, nem sempre 

O conjunto de fotografias da figura 5.25 mostra a diversidade de caixilhos de alumínio utilizados na 
substituição das portas de madeira, ilustrando de forma exemplar o efeito que a alteração dos materiais 

a 
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O quadro 5.16
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 
qualidade, por vezes tentando imitar janelas de pe

 

Janelas exteriores

Estrutura e 

 

O conjunto de fotografias da figura 5.26 mostra 
caixilhos das janelas 
alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
adicionadas persianas de plástico em substituição das antiga
interior. Noutros casos assiste
por outros, 
preocupação de aproxima

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
proprietários e inquilinos
resultado numa perda do seu valor iden
materiais/elementos antigos removidos, grande parte d
do tempo nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
adequadas; 
(e.g. colocação
As alterações que se consideram mais graves são as que envolveram 
nomeadamente 

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Figura 5

O quadro 5.16 sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 
qualidade, por vezes tentando imitar janelas de pe

Janelas exteriores

Material 

Estrutura e Funcionalidade

O conjunto de fotografias da figura 5.26 mostra 
das janelas exteriores. Nalguns casos 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
adicionadas persianas de plástico em substituição das antiga

Noutros casos assiste
 normalmente 

preocupação de aproxima

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
proprietários e inquilinos
resultado numa perda do seu valor iden
materiais/elementos antigos removidos, grande parte d

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
 nalguns casos,

colocação de materiais 
As alterações que se consideram mais graves são as que envolveram 
nomeadamente a substituição dos sistemas construtivos

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

 

5.25 - Fotografias que ilustram 

sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 
qualidade, por vezes tentando imitar janelas de pe

Quadro 5.16

Janelas exteriores 

uncionalidade 

O conjunto de fotografias da figura 5.26 mostra 
exteriores. Nalguns casos 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
adicionadas persianas de plástico em substituição das antiga

Noutros casos assiste-se a uma substituição 
normalmente de alumínio 

preocupação de aproximação ao “original”.

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
proprietários e inquilinos ao longo de vários séculos, sem que, contudo e na maioria dos casos, tenha 
resultado numa perda do seu valor iden
materiais/elementos antigos removidos, grande parte d

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
nalguns casos, as adições 

de materiais pouco permeáveis sobre os pavimentos e degraus das escadas
As alterações que se consideram mais graves são as que envolveram 

a substituição dos sistemas construtivos

NTERVENÇÃO MÍNIMA

Fotografias que ilustram 

sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 
qualidade, por vezes tentando imitar janelas de pe

16 - Janelas exteriores: 

Materiais de Construção

Substituição por

Substituição por

O conjunto de fotografias da figura 5.26 mostra 
exteriores. Nalguns casos são substituídos por elementos novos, vulgarmente de 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
adicionadas persianas de plástico em substituição das antiga

se a uma substituição 
de alumínio e frequentemente de fraca qualidade

ção ao “original”. 

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
ao longo de vários séculos, sem que, contudo e na maioria dos casos, tenha 

resultado numa perda do seu valor iden
materiais/elementos antigos removidos, grande parte d

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
as adições aceleraram a
pouco permeáveis sobre os pavimentos e degraus das escadas

As alterações que se consideram mais graves são as que envolveram 
a substituição dos sistemas construtivos

ÍNIMA E DIFERENCIA

Fotografias que ilustram o uso de alumínio nas portas exter

sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 
qualidade, por vezes tentando imitar janelas de peito e/ou guilhotina.

Janelas exteriores: alterações

Materiais de Construção

Adições/substituições

Substituição por caixilhos de alumínio e persianas de

vidros por

Substituição por caixilharia com diferente leitura da original.

O conjunto de fotografias da figura 5.26 mostra situações distintas de 
exteriores. Nalguns casos são substituídos por elementos novos, vulgarmente de 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
adicionadas persianas de plástico em substituição das antiga

se a uma substituição discricionária
frequentemente de fraca qualidade

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
ao longo de vários séculos, sem que, contudo e na maioria dos casos, tenha 

resultado numa perda do seu valor identitário. Embora não seja possível recuperar os 
materiais/elementos antigos removidos, grande parte dos materiais 

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
ram a degradação dos materiais e estruturas existentes

pouco permeáveis sobre os pavimentos e degraus das escadas
As alterações que se consideram mais graves são as que envolveram 

a substituição dos sistemas construtivos e que, de uma forma geral, inviabilizam a sua 

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA

 

o uso de alumínio nas portas exter

sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 

ito e/ou guilhotina. 

alterações de material

Materiais de Construção 

Adições/substituições

caixilhos de alumínio e persianas de

por películas de plástico.

caixilharia com diferente leitura da original.

s distintas de 
são substituídos por elementos novos, vulgarmente de 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
adicionadas persianas de plástico em substituição das antigas portadas em madeira existentes no 

discricionária dos antigos caixilhos de madeira 
frequentemente de fraca qualidade

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
ao longo de vários séculos, sem que, contudo e na maioria dos casos, tenha 

titário. Embora não seja possível recuperar os 
os materiais dissonantes 

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
degradação dos materiais e estruturas existentes

pouco permeáveis sobre os pavimentos e degraus das escadas
As alterações que se consideram mais graves são as que envolveram 

e que, de uma forma geral, inviabilizam a sua 
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o uso de alumínio nas portas exteriores

sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 

de material 

Adições/substituições 

caixilhos de alumínio e persianas de plástico; 

de plástico. 

caixilharia com diferente leitura da original.

s distintas de alterações 
são substituídos por elementos novos, vulgarmente de 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
s portadas em madeira existentes no 

dos antigos caixilhos de madeira 
frequentemente de fraca qualidade, sem que haja qualquer 

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
ao longo de vários séculos, sem que, contudo e na maioria dos casos, tenha 

titário. Embora não seja possível recuperar os 
dissonantes introduzidos ao longo 

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
degradação dos materiais e estruturas existentes

pouco permeáveis sobre os pavimentos e degraus das escadas
As alterações que se consideram mais graves são as que envolveram remodelações profundas

e que, de uma forma geral, inviabilizam a sua 

iores 

sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 

plástico; substituição de

caixilharia com diferente leitura da original. 

alterações introduzidas
são substituídos por elementos novos, vulgarmente de 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
s portadas em madeira existentes no 

dos antigos caixilhos de madeira 
, sem que haja qualquer 

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
ao longo de vários séculos, sem que, contudo e na maioria dos casos, tenha 

titário. Embora não seja possível recuperar os 
introduzidos ao longo 

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
degradação dos materiais e estruturas existentes

pouco permeáveis sobre os pavimentos e degraus das escadas de madeira)
remodelações profundas

e que, de uma forma geral, inviabilizam a sua 

 

sumariza as alterações identificadas em janelas exteriores. Consistem normalmente na 
substituição dos caixilhos originais em madeira por caixilhos de alumínio, frequentemente, de fraca 

substituição de 

introduzidas nos 
são substituídos por elementos novos, vulgarmente de 

alumínio, que procuram imitar a estrutura e funcionalidade das janelas de madeira originais e/ou 
s portadas em madeira existentes no 

dos antigos caixilhos de madeira 
, sem que haja qualquer 

As alterações efetuadas nos edifícios decorrem de uma transformação dinâmica efetuada pelos seus 
ao longo de vários séculos, sem que, contudo e na maioria dos casos, tenha 

titário. Embora não seja possível recuperar os 
introduzidos ao longo 

nos edifícios da amostra pode ser removido e/ou substituído por materiais e soluções mais 
degradação dos materiais e estruturas existentes 

de madeira). 
remodelações profundas, 

e que, de uma forma geral, inviabilizam a sua 



 

reposição (e.g. substituição de pavimentos de madeira por lajes de betão armado, de paredes de 
tabique por alvenaria de tijolo)
materiais, observa

Figura 

 

5.3.3.

Efetuada
se agora 
Valor Patrimonial dos Edifícios 
exteriores e interiores dos edifícios, os materiai
foi idêntico para todas as variáveis. Em primeiro lugar a
variáveis quantitativas através da atribuição de ponderações 
importância conferida a cada elemento/it
3,00 
acordo com o tipo de variável em análise: contínua
parciais, se corresponderem a itens isolados, ou globais, no caso de resultarem da combinação de 
diferentes itens através do cálculo de médias
finais converti

Este procedimento permite realizar
estatísticas (mínimo, máximo, média, mediana, moda, desvio padrão e 
construção de 
plot) para ilustrar a distribuição dos edifícios da amostra. Posteriormente, aos valores quantitativos 
                                        
202 Do conj

discutidos e transformados em variáveis através de uma segunda consulta aos especialistas 

formulação da 

tal como se apresentam no quadro B3 do Anexo B.
203 As variáveis contínuas assumem qualquer valor dentro de um intervalo.
204 Os valores que as variáveis discretas assumem é um conjunto numerável.

reposição (e.g. substituição de pavimentos de madeira por lajes de betão armado, de paredes de 
tabique por alvenaria de tijolo)
materiais, observa

a)

Figura 5.26 - Fotografia

5.3.3. ANÁLISE DESCRITIVA DOS 

Efetuada a caracterização morfológi
agora uma análise estatística descritiva do resultado das respostas dos pontos D1 e D2 da Parte I 

Valor Patrimonial dos Edifícios 
exteriores e interiores dos edifícios, os materiai
foi idêntico para todas as variáveis. Em primeiro lugar a
variáveis quantitativas através da atribuição de ponderações 
importância conferida a cada elemento/it

 e as respostas “não” 
acordo com o tipo de variável em análise: contínua
parciais, se corresponderem a itens isolados, ou globais, no caso de resultarem da combinação de 
diferentes itens através do cálculo de médias
finais convertidos ao intervalo 

Este procedimento permite realizar
estatísticas (mínimo, máximo, média, mediana, moda, desvio padrão e 
construção de gráficos de frequências (hist

) para ilustrar a distribuição dos edifícios da amostra. Posteriormente, aos valores quantitativos 
                                        

Do conjunto inicial de variáveis, obtiveram

discutidos e transformados em variáveis através de uma segunda consulta aos especialistas 

formulação da FA, e que 

tal como se apresentam no quadro B3 do Anexo B.

As variáveis contínuas assumem qualquer valor dentro de um intervalo.

Os valores que as variáveis discretas assumem é um conjunto numerável.

REABILITAÇÃO DO 

reposição (e.g. substituição de pavimentos de madeira por lajes de betão armado, de paredes de 
tabique por alvenaria de tijolo)
materiais, observa-se degradação e/ou perda de material importante (e.g. reboco das paredes).

a) 

Fotografias que il

ESCRITIVA DOS 

a caracterização morfológi
álise estatística descritiva do resultado das respostas dos pontos D1 e D2 da Parte I 

Valor Patrimonial dos Edifícios 
exteriores e interiores dos edifícios, os materiai
foi idêntico para todas as variáveis. Em primeiro lugar a
variáveis quantitativas através da atribuição de ponderações 
importância conferida a cada elemento/it

respostas “não” ao valor
acordo com o tipo de variável em análise: contínua
parciais, se corresponderem a itens isolados, ou globais, no caso de resultarem da combinação de 
diferentes itens através do cálculo de médias

dos ao intervalo 

Este procedimento permite realizar
estatísticas (mínimo, máximo, média, mediana, moda, desvio padrão e 

gráficos de frequências (hist
) para ilustrar a distribuição dos edifícios da amostra. Posteriormente, aos valores quantitativos 

                                                     
unto inicial de variáveis, obtiveram

discutidos e transformados em variáveis através de uma segunda consulta aos especialistas 

e que também contribuíram com o seu conhecimento para o estabelecimento e validação 

tal como se apresentam no quadro B3 do Anexo B.

As variáveis contínuas assumem qualquer valor dentro de um intervalo.

Os valores que as variáveis discretas assumem é um conjunto numerável.

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

reposição (e.g. substituição de pavimentos de madeira por lajes de betão armado, de paredes de 
tabique por alvenaria de tijolo). Na maioria das situações, mais do que uma adição, ou substituição de 

se degradação e/ou perda de material importante (e.g. reboco das paredes).

 

que ilustram o uso de

ESCRITIVA DOS EDIFÍCIOS B

a caracterização morfológica, tipológica e construtiva dos 42 edifícios do caso
álise estatística descritiva do resultado das respostas dos pontos D1 e D2 da Parte I 
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representativos das variáveis globais, no presente caso representativa do valor patrimonial, atribui-se 
uma avaliação que decorre do posicionamento do edifício num dos sub-intervalos que resultam da 
divisão do intervalo total [0,00; 3,00] em quatro intervalos iguais. A consideração destes quatro níveis, 
designados no caso do valor patrimonial por baixo, médio, alto e muito alto (quadro 5.17), permite 
efetuar a classificação do edifício no contexto dos itens avaliados na FA; o valor 1,50 estabelece a 
fronteira entre os níveis de valor patrimonial baixo/médio e alto/muito alto. 

 

Quadro 5.17 - Avaliação qualitativa da variável global do valor patrimonial 

Avaliação do Valor Patrimonial 
Baixo  Médio Alto  Muito Alto 

[0,00; 0,75[ [0,75; 1,50[ [1,50; 2,25[ [2,25; 3,00] 

 

O quadro 5.18 apresenta as medidas: mínimo, máximo, médias, desvio padrão e coeficiente de 
variação para a variável global do valor patrimonial nos edifícios e que resulta da combinação das 
variáveis correspondentes aos pontos D1 e D2 da FA. Verifica-se que a distribuição da amostra 
apresenta uma homogeneidade205 razoável (coeficiente de variação igual a 33,8%), apresentando um 
valor mínimo de 0,40 e um valor máximo de 2,78.  

A figura 5.27 mostra o histograma e caixa-de-bigodes relativo a esta variável que se distribui no 
intervalo [0,40; 2,78]. O histograma identifica como classe modal o intervalo [2,00; 2,25] com 11 
edifícios e revela uma maior concentração de casos na metade superior da distribuição, indiciando que 
grande parte dos edifícios possui um alto valor patrimonial. A caixa-de-bigodes mostra uma maior 
concentração a partir da mediana até ao quarto quartil. O quadro 5.19 apresenta a distribuição dos 
edifícios da amostra pelas classes. 

 

Quadro 5.18 - Análise descritiva da variável global ponderada do valor patrimonial dos edifícios 

Medidas da variável global 

ponderada 
Mínimo Máximo Média Desvio Padrão 

Coeficiente de 

Variação 

Valor Patrimonial  0,40 2,78 1,92 0,65 33,8% 

 

Quadro 5.19 - Distribuição dos edifícios pelas classes de valor patrimonial  

Avaliação do Valor Patrimonial 
Baixo  Médio Alto  Muito Alto 

4 7 17 14 

 

                                                      
205 A homogeneidade de uma amostra é medida pelo coeficiente de variação (percentagem obtida pelo quociente entre o 

desvio padrão e a média). Quanto mais baixo for o coeficiente de variação mais homogénea é a distribuição da amostra. 
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5.3.4. IDENTIFICAÇÃO DOS CRITÉRIOS QUE CONFEREM VALOR PATRIMONIAL  

Tendo por base os elementos recolhidos na parte I da FA - Valor Patrimonial dos Edifícios - a figura 
5.31 apresenta um diagrama de barras com os dados em percentagem relativos à informação contida 
nos pontos D1 e D2, organizados por elementos exteriores, elementos interiores e materiais e técnicas-
construtivas. Constata-se que a volumetria é considerada um elemento importante na atribuição do 
valor patrimonial (100%), bem como a fachada (93%) e os caixilhos (81%). Com menos incidência, 
identificam-se as claraboias (62%), as varandas (64%) e os elementos de ornamentação e decoração na 
fachada (64%). Nos elementos interiores, os revestimentos e acabamentos de paredes (64%), os tetos 
(67%), os caixilhos (74%), as caixa-de-escadas (83%) e os pavimentos (86%) têm, respetivamente, 
incidências crescentes na atribuição do valor patrimonial dos edifícios da amostra. Nos elementos com 
valor material e técnico-construtivo distingue-se a cantaria (100%), seguido da carpintaria e do 
estuque (83%) e da ferraria (76%). 

 

Figura 5.31 - Características que conferem valor patrimonial aos edifícios 
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5.4. ANÁLISE DOS DADOS DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE 

Neste ponto analisam-se os dados recolhidos na Parte II da FA - Identificação das Condições de 
Segurança e Habitabilidade - seguindo um procedimento idêntico ao do tratamento dos dados da 
variável global do valor patrimonial. Em particular, neste ponto analisa-se a distribuição das médias 
globais das variáveis ponderadas (consultar quadro B3, Anexo B) que resultam da junção dos dados 
que integram as condições de habitabilidade e as condições de segurança, tratando-se em separado a 
segurança estrutural, a segurança contra incêndios e a segurança ao uso normal nos edifícios (ver 
quadros B5 a B10 do Anexo B). 

 

5.4.1. ANÁLISE DESCRITIVA DOS EDIFÍCIOS BASEADA NA DISTRIBUIÇÃO DAS VARIÁVEIS GLOBAIS  

É efetuada uma análise sistemática através de um estudo descritivo uni-variado das diferentes 
variáveis globais elegidas; determina-se o mínimo, o máximo, a média, o desvio padrão e o coeficiente 
de variação, e apresentam-se histogramas e caixa-de-bigodes para as variáveis contínuas. O mesmo é 
efetuado para as variáveis discretas, acrescentando-se a mediana e a moda como medidas estatísticas a 
reforçar esta análise, e são representados gráficos de barras. 

 

5.4.1.1. Análise Descritiva dos Edifícios Baseada na Distribuição das Variáveis Globais das 

Condições de Segurança 

Dentro das condições de segurança analisam-se as variáveis relativas à segurança estrutural, à 
segurança contra incêndios e à segurança ao uso normal dos edifícios. São apresentados quadros com 
as variáveis estatísticas, gráficos de frequências com a distribuição dos edifícios da amostra e gráficos 
de caixa-de-bigodes, estes últimos com o objetivo de evidenciar as maiores concentrações de 
valores/edifícios dentro do intervalo de valores da análise [0,00; 3,00]. Segundo as medidas descritivas 
das variáveis globais, quanto mais próximas estiverem do valor 3,00, mais os edifícios que 
representam preenchem os requisitos propostos e integrados na FA. Neste âmbito, e tal como foi 
efetuado para o caso da variável global do valor patrimonial, o intervalo [0,00; 3,00] é dividido em 
quatro sub-intervalos iguais, sendo atribuído a cada um uma classificação qualitativa distinta. 
Considera-se que os edifícios que obtêm valores superiores ao valor médio do intervalo (1,50) 
apresentam um estado de conservação classificado como de razoável a bom, indiciando condições de 
segurança aceitáveis. Caso contrário considera-se que os edifícios apresentam um estado de 
conservação classificado como de muito mau a mau, indiciando condições de segurança não aceitáveis 
(quadro 5.20). Note-se que esta classificação deve ser entendida no contexto dos itens avaliados na 
FA. 

 

Quadro 5.20 - Avaliação qualitativa para as variáveis globais das condições de segurança  

Avaliação das Condições de 

Segurança 

Não Aceitáveis Aceitáveis 

Muito Más Más Razoáveis Boas 

[0,00; 0,75[ [0,75; 1,50[ [1,50; 2,25[ [2,25; 3,00] 

 

Segurança Estrutural: 

O quadro 5.21 apresenta medidas descritivas caracterizadoras da variável global da segurança 
estrutural. Constata-se que o valor médio atingido nesta avaliação é de 1,59, e denota-se existir alguma 
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Quadro 5.21 - Análise descritiva das condições de segurança estrutural dos edifícios
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Avaliação das Condições de 

Estrutural 

Histograma e caixa

A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
o estado de conservação das coberturas, paredes e caixas
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dispersão na distribuição da amostra, 
coeficiente de variação de 50,7%.  

histograma da variável global da segurança estrutural 
distribuição com concentração de edifícios em dois intervalos: 22 edifícios na classe [0,50; 1,50] 

[2,50; 3,00]. Este aspeto reflete
existir uma maior concentração entre o primeiro quartil e a mediana 

edifícios apresentam condições 
distribuição dos edifícios da amostra pelas classes.

Análise descritiva das condições de segurança estrutural dos edifícios

Medidas da variável global ponderada  Mínimo

0,36

Distribuição dos edifícios pelas classes de segurança estrutural 

Muito M

6 

caixa-de-bigodes 

A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
o estado de conservação das coberturas, paredes e caixas
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, ou seja pouca homogeneidade a que corresponde 

histograma da variável global da segurança estrutural 
distribuição com concentração de edifícios em dois intervalos: 22 edifícios na classe [0,50; 1,50] 

Este aspeto reflete
entre o primeiro quartil e a mediana 

edifícios apresentam condições de segurança não aceitáveis.
distribuição dos edifícios da amostra pelas classes. 
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Distribuição dos edifícios pelas classes de segurança estrutural 
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 da variável global

A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
o estado de conservação das coberturas, paredes e caixas

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

ou seja pouca homogeneidade a que corresponde 

histograma da variável global da segurança estrutural 
distribuição com concentração de edifícios em dois intervalos: 22 edifícios na classe [0,50; 1,50] 

Este aspeto reflete-se no gráfico de caixa
entre o primeiro quartil e a mediana 

de segurança não aceitáveis.
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Distribuição dos edifícios pelas classes de segurança estrutural 
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A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
o estado de conservação das coberturas, paredes e caixas-

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

ou seja pouca homogeneidade a que corresponde 

histograma da variável global da segurança estrutural permite conclui
distribuição com concentração de edifícios em dois intervalos: 22 edifícios na classe [0,50; 1,50] 

se no gráfico de caixa
entre o primeiro quartil e a mediana (figura 5.32). 

de segurança não aceitáveis. O quadro 5.2
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Distribuição dos edifícios pelas classes de segurança estrutural 

Razoáveis
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A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
-de-escadas dos edifícios.

IFERENCIADA COMO 

ou seja pouca homogeneidade a que corresponde 

permite concluir que se trata de 
distribuição com concentração de edifícios em dois intervalos: 22 edifícios na classe [0,50; 1,50] 

se no gráfico de caixa-de-bigodes
figura 5.32). Esta d

O quadro 5.22
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Variação
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Distribuição dos edifícios pelas classes de segurança estrutural  
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da segurança estrutural dos edifícios

A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
dos edifícios.

COMO METODOLOGIA
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da segurança estrutural dos edifícios 

A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
dos edifícios. 

ETODOLOGIA 

187 

um 

r que se trata de 
distribuição com concentração de edifícios em dois intervalos: 22 edifícios na classe [0,50; 1,50] 
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A avaliação da segurança estrutural nos edifícios é ilustrada na figura 5.33 com fotografias que 
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Figura 5.33 -

 

Segurança Contra Incêndios

Analogamente ao que foi efetuado para a variável global da segurança estrutural
análise descritiva para a variável global da segurança contra incêndios. Verifica
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Segurança Contra Incêndios

Analogamente ao que foi efetuado para a variável global da segurança estrutural
análise descritiva para a variável global da segurança contra incêndios. Verifica

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

junto de fotografias que mostra

Segurança Contra Incêndios:  

Analogamente ao que foi efetuado para a variável global da segurança estrutural
análise descritiva para a variável global da segurança contra incêndios. Verifica
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junto de fotografias que mostra anomalias 

dos edifícios

Analogamente ao que foi efetuado para a variável global da segurança estrutural
análise descritiva para a variável global da segurança contra incêndios. Verifica
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dos edifícios 

Analogamente ao que foi efetuado para a variável global da segurança estrutural
análise descritiva para a variável global da segurança contra incêndios. Verifica
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Analogamente ao que foi efetuado para a variável global da segurança estrutural
análise descritiva para a variável global da segurança contra incêndios. Verifica

ETODOLOGIA 

 

 

ável global de segurança est
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da amostra é razoavelmente homogénea (coeficiente de variação de 30%), apresentando uma média de 
1,91 valores (quadro 5.2

O gráfico de frequência de distribuição na figura 5.34 revela
uma concentração mais el
menor (9) no intervalo [2,50; 3,00]. Estes resultados 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados par
da segurança contra incêndios
classes.
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Para ilustrar os resultados 
apresentam
caminhos de evacuação, dos compartimentos e das instalações elétricas e de gás.

da amostra é razoavelmente homogénea (coeficiente de variação de 30%), apresentando uma média de 
1,91 valores (quadro 5.2

O gráfico de frequência de distribuição na figura 5.34 revela
uma concentração mais el
menor (9) no intervalo [2,50; 3,00]. Estes resultados 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados par
da segurança contra incêndios
classes. 

Quadro 5.23 - Análise descritiva da variável global 

Medidas da Variável Global 

Ponderada 

Segurança Contra Incêndios 

Quadro 

Avaliação das Condições de 

Segurança Contra Incêndios

Figura 5.34 - Histograma e

Para ilustrar os resultados 
apresentam-se na figura 5.35 algumas imagens sobre o estado de conserva
caminhos de evacuação, dos compartimentos e das instalações elétricas e de gás.
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da amostra é razoavelmente homogénea (coeficiente de variação de 30%), apresentando uma média de 
1,91 valores (quadro 5.23). 

O gráfico de frequência de distribuição na figura 5.34 revela
uma concentração mais elevada de edifícios (15) entre os valores [1,75; 2,25] e uma concentração 
menor (9) no intervalo [2,50; 3,00]. Estes resultados 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados par
da segurança contra incêndios

Análise descritiva da variável global 

Medidas da Variável Global 

onderada  

Segurança Contra Incêndios 

Quadro 5.24 - Distribuição dos ed

Avaliação das Condições de 

Segurança Contra Incêndios 

Histograma e caixa

Para ilustrar os resultados 
se na figura 5.35 algumas imagens sobre o estado de conserva

caminhos de evacuação, dos compartimentos e das instalações elétricas e de gás.
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da amostra é razoavelmente homogénea (coeficiente de variação de 30%), apresentando uma média de 

O gráfico de frequência de distribuição na figura 5.34 revela
evada de edifícios (15) entre os valores [1,75; 2,25] e uma concentração 

menor (9) no intervalo [2,50; 3,00]. Estes resultados 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados par
da segurança contra incêndios. O quadro 5.24
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Muito M

1

caixa-de-bigodes

Para ilustrar os resultados apresentados no quadro e nos gráficos 
se na figura 5.35 algumas imagens sobre o estado de conserva

caminhos de evacuação, dos compartimentos e das instalações elétricas e de gás.
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da amostra é razoavelmente homogénea (coeficiente de variação de 30%), apresentando uma média de 

O gráfico de frequência de distribuição na figura 5.34 revela
evada de edifícios (15) entre os valores [1,75; 2,25] e uma concentração 

menor (9) no intervalo [2,50; 3,00]. Estes resultados 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados par

. O quadro 5.24 apresenta a distribuição dos edifícios da amostra pelas 
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Não Aceitáveis
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bigodes da variável global 

edifícios

apresentados no quadro e nos gráficos 
se na figura 5.35 algumas imagens sobre o estado de conserva

caminhos de evacuação, dos compartimentos e das instalações elétricas e de gás.
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da amostra é razoavelmente homogénea (coeficiente de variação de 30%), apresentando uma média de 

O gráfico de frequência de distribuição na figura 5.34 revela assimetria 
evada de edifícios (15) entre os valores [1,75; 2,25] e uma concentração 

menor (9) no intervalo [2,50; 3,00]. Estes resultados mostram 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados par

apresenta a distribuição dos edifícios da amostra pelas 

ponderada da segurança contra i

Máximo Média 
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ifícios pelas classes de segurança contra incêndios
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global ponderada 

edifícios  

apresentados no quadro e nos gráficos 
se na figura 5.35 algumas imagens sobre o estado de conserva

caminhos de evacuação, dos compartimentos e das instalações elétricas e de gás.
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da amostra é razoavelmente homogénea (coeficiente de variação de 30%), apresentando uma média de 

assimetria na distribuição da amostra com 
evada de edifícios (15) entre os valores [1,75; 2,25] e uma concentração 

 que a maior parte dos edifícios da 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados par

apresenta a distribuição dos edifícios da amostra pelas 

da segurança contra i

 Desvio Padrão

 0,57 

classes de segurança contra incêndios

Razoáve
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ponderada da segurança contra incêndios dos 

apresentados no quadro e nos gráficos e complementar a análise, 
se na figura 5.35 algumas imagens sobre o estado de conservação das caixas

caminhos de evacuação, dos compartimentos e das instalações elétricas e de gás.
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na distribuição da amostra com 
evada de edifícios (15) entre os valores [1,75; 2,25] e uma concentração 

que a maior parte dos edifícios da 
amostra (32) apresentam um desempenho aceitável face aos critérios da FA apontados para a avaliação 

apresenta a distribuição dos edifícios da amostra pelas 

da segurança contra incêndios dos edifícios 
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variação
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Figura 5.35 

 

Segurança ao Uso Normal dos E

Seguindo o que foi efetuado para as variáveis 
a variável global da segurança ao u
medidas: mínimo, máximo, média, desvio
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 
variação de 34,5%).

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 
forte concentração de edifícios entre 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
variáveis globais associadas aos fatores de segurança anteriores.
distribuição dos edifícios da amostra pelas classes.
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 - Conjunto de fotografias que mostram situações não aceitáveis associadas 

egurança ao Uso Normal dos E

Seguindo o que foi efetuado para as variáveis 
a variável global da segurança ao u
medidas: mínimo, máximo, média, desvio
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

iação de 34,5%). 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 
forte concentração de edifícios entre 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
variáveis globais associadas aos fatores de segurança anteriores.
distribuição dos edifícios da amostra pelas classes.
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Conjunto de fotografias que mostram situações não aceitáveis associadas 

global da segurança contra incêndios dos edifícios

egurança ao Uso Normal dos Edifícios:

Seguindo o que foi efetuado para as variáveis 
a variável global da segurança ao u
medidas: mínimo, máximo, média, desvio
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 
forte concentração de edifícios entre 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
variáveis globais associadas aos fatores de segurança anteriores.
distribuição dos edifícios da amostra pelas classes.

NTERVENÇÃO MÍNIMA

Conjunto de fotografias que mostram situações não aceitáveis associadas 

global da segurança contra incêndios dos edifícios

difícios: 

Seguindo o que foi efetuado para as variáveis globais
a variável global da segurança ao uso normal dos edifícios. No quadro 5.25 apresentam
medidas: mínimo, máximo, média, desvio padrão e coeficiente de variação. A média desta variável é 
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 
forte concentração de edifícios entre o terceiro quartil e o valor máximo de 2,67 (figura 5.36), 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
variáveis globais associadas aos fatores de segurança anteriores.
distribuição dos edifícios da amostra pelas classes.
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Conjunto de fotografias que mostram situações não aceitáveis associadas 

global da segurança contra incêndios dos edifícios

globais anteriores, 
so normal dos edifícios. No quadro 5.25 apresentam

padrão e coeficiente de variação. A média desta variável é 
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 

o terceiro quartil e o valor máximo de 2,67 (figura 5.36), 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
variáveis globais associadas aos fatores de segurança anteriores.
distribuição dos edifícios da amostra pelas classes. 

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA
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global da segurança contra incêndios dos edifícios

anteriores, é feita agora a análise descritiva para 
so normal dos edifícios. No quadro 5.25 apresentam

padrão e coeficiente de variação. A média desta variável é 
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 

o terceiro quartil e o valor máximo de 2,67 (figura 5.36), 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
variáveis globais associadas aos fatores de segurança anteriores. 
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global da segurança contra incêndios dos edifícios 

é feita agora a análise descritiva para 
so normal dos edifícios. No quadro 5.25 apresentam

padrão e coeficiente de variação. A média desta variável é 
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 

o terceiro quartil e o valor máximo de 2,67 (figura 5.36), 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
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à avaliação da variável 

é feita agora a análise descritiva para 
so normal dos edifícios. No quadro 5.25 apresentam-se algumas 

padrão e coeficiente de variação. A média desta variável é 
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 

o terceiro quartil e o valor máximo de 2,67 (figura 5.36), 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das
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padrão e coeficiente de variação. A média desta variável é 
de 1,90 valores. A distribuição da amostra revela uma homogeneidade razoável (coeficiente de 

O histograma na figura 5.36 mostra que existem duas classes modais que se distinguem no intervalo 
[2,00; 2,25] com 11 edifícios e no intervalo [2,50; 2,67] com 11 edifícios. O gráfico mostra uma muito 

o terceiro quartil e o valor máximo de 2,67 (figura 5.36), 
indicativo de que a maioria dos edifícios (32) apresenta condições de uso aceitáveis face aos critérios 
da FA que avaliam esta exigência, apresentando um valor médio alto quando comparado com o das 
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5.4.1.2. Análise Descritiva dos Edifícios da Amostra Baseada na Distribuição das Variáveis Globais 

das Condições de Habitabilidade 

As condições de habitabilidade e conforto são analisadas através da avaliação das variáveis globais 
integradas no ponto E2 da FA e que se relacionam com: dimensões dos compartimentos; 
equipamentos nas instalações sanitárias e cozinhas; ventilação, iluminação e higiene no edifício e 
compartimentos; ventilação, iluminação e higiene nas instalações sanitárias e cozinhas; humidade; 
lixo, roedores e pragas; instalações no edifício; acessibilidade ao e no edifício. Tal como na avaliação 
das condições de segurança, são apresentados quadros com as variáveis estatísticas (mínimos, 
máximos, médias, medianas e modas) e gráficos de frequências para melhor entender-se a distribuição 
da amostra no intervalo de valores [0,00; 3,00]. Segundo as medidas descritivas das variáveis globais, 
quanto mais próximas se encontrarem do valor 3,00, mais os edifícios que representam preenchem os 
requisitos propostos e integrados na FA, e que neste caso avaliam as condições básicas de 
habitabilidade dos edifícios da amostra, ou seja aferem a existência de condições para a realização das 
necessidades básicas dos residentes (usufruir de condições de uso, higiene, saúde, conforto e 
acessibilidade nos edifícios, tal como se apresenta nos critérios gerais da MAPEH materializados na 
FA). 

Neste âmbito, e tal como foi efetuado para as condições de segurança, atribui-se também uma 
avaliação qualitativa às condições de habitabilidade de acordo com o posicionamento da variável 
global num dos 4 sub-intervalos que resultam da divisão do intervalo global [0,00; 3,00] em 4 partes 
iguais (quadro 5.27); os edifícios com valores superiores ao valor médio (1,50) apresentam condições 
de habitabilidade classificadas como razoáveis a boas, considerando-se que atingem o nível básico; 
pelo contrário, os dois intervalos situados abaixo do valor médio (1,50) correspondem a condições de 
habitabilidade classificadas como muito más a más, correspondendo a condições de habitabilidade 
inferiores às básicas Realça-se novamente que esta classificação deve ser entendida no contexto dos 
itens avaliados na FA. 

 

Quadro 5.27 - Avaliação qualitativa para as variáveis globais das condições de habitabilidade 

Avaliação das Condições de 

Habitabilidade 

Não Básicas Básicas 

Muito Más Más Razoáveis Boas 

[0,00; 0,75[ [0,75; 1,50[ [1,50; 2,25[ [2,25; 3,00] 

 

Dimensões dos Compartimentos: 

Ao analisar o quadro 5.28 verifica-se que a variável global relativa à dimensão dos compartimentos 
tem como moda e valor máximo o valor 3,00, sendo o valor mínimo de 1,12; a amostra é bastante 
homogénea, apresentando um coeficiente de variação de apenas 9,7%. Estes resultados mostram que 
quase todos206 os compartimentos dos edifícios de matriz unifamiliar burguesa apresentam áreas iguais 
ou superiores às estipuladas pelo RGEU, regulamento que serviu de referência para a elaboração dos 
itens da FA.  

 

 

 

                                                      
206 Note-se que somente um edifício da amostra não cumpre todos os requisitos desta variável global (quadro B8, Anexo B). 
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Figura 5.39

 

Para compreender estes resultados é preciso perceber que as instalações sanitárias e cozinhas dos 
edifícios habitacionais de matriz burguesa do Porto sofreram grandes alterações ao longo do tempo. 
Por exemplo, 
posteriormente sido deslocadas para os pisos inferiores; as instalações sanitárias só começaram a 
surgir nos edifícios a partir do século XIX e junto às fachadas de tard
relocalizadas no interior das habitações, ocupando, 
originalmente a estas funções, nomeadamente quartos de dormir, dispensas ou salas. 
transformação dos edifícios de
de cozinha e instalações sanitárias ao nível dos pisos.

A figura 5.40 apresenta fotografias de cozinhas e instalações sanitárias encontradas nos edifícios da 
amostra. Em muitos casos a
sem a consulta de um técnico.
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Para compreender estes resultados é preciso perceber que as instalações sanitárias e cozinhas dos 
edifícios habitacionais de matriz burguesa do Porto sofreram grandes alterações ao longo do tempo. 

se, por norma, no último piso dos edifícios, tendo 
posteriormente sido deslocadas para os pisos inferiores; as instalações sanitárias só começaram a 

oz, tendo só mais tarde sido 
compartimentos não destinados 

originalmente a estas funções, nomeadamente quartos de dormir, dispensas ou salas. Por outro lado, a 
obrigou à criação de novos espaços 

A figura 5.40 apresenta fotografias de cozinhas e instalações sanitárias encontradas nos edifícios da 
s obras foram efetuadas por iniciativa dos proprietários e/ou inquilinos 

c) 

dos edifícios 

talações sanitárias e cozinhas dos edifícios 

Para compreender estes resultados é preciso perceber que as instalações sanitárias e cozinhas dos 
edifícios habitacionais de matriz burguesa do Porto sofreram grandes alterações ao longo do tempo. 

se, por norma, no último piso dos edifícios, tendo 
posteriormente sido deslocadas para os pisos inferiores; as instalações sanitárias só começaram a 

oz, tendo só mais tarde sido 
não destinados 

Por outro lado, a 
obrigou à criação de novos espaços 

A figura 5.40 apresenta fotografias de cozinhas e instalações sanitárias encontradas nos edifícios da 
s obras foram efetuadas por iniciativa dos proprietários e/ou inquilinos 

 



 

Ventilação, Iluminação e Higiene nos Edifícios e Compartimentos:

Os resultados apresentados no 
iluminação e higiene nos edifí
valores 
(coeficiente de variação de 34,2%). 
edifícios (35) apresenta valores 
parâmetros avaliados na FA.

 

Quadro 

Medidas da variável global 

Ventilação e iluminação no 

edifício e compartimentos

 

Figura 

 

Salienta
oriundas de posturas avulsas emitidas 
(Pimenta do Vale 2013)
documentos transmit
higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 
habita
relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 
ventilados e iluminados.

 

 

Ventilação, Iluminação e Higiene nos Edifícios e Compartimentos:

Os resultados apresentados no 
iluminação e higiene nos edifí
valores elevados, 
(coeficiente de variação de 34,2%). 
edifícios (35) apresenta valores 
parâmetros avaliados na FA.

Quadro 5.30 - Análise descritiva da variável global

Medidas da variável global 

ponderada

Ventilação e iluminação no 

edifício e compartimentos

Figura 5.41 - Variável

Salienta-se que parte 
oriundas de posturas avulsas emitidas 
(Pimenta do Vale 2013)
documentos transmit
higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 
habitação da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 
relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 
ventilados e iluminados.

REABILITAÇÃO DO 

Ventilação, Iluminação e Higiene nos Edifícios e Compartimentos:

Os resultados apresentados no 
iluminação e higiene nos edifí

elevados, 2,10 e 3,00, respetivamente, e apresenta
(coeficiente de variação de 34,2%). 
edifícios (35) apresenta valores 
parâmetros avaliados na FA. 

Análise descritiva da variável global

Medidas da variável global 

ponderada 
Mínimo

Ventilação e iluminação no 

edifício e compartimentos  

ariável global ponderada

parte dos edifícios da amostra 
oriundas de posturas avulsas emitidas 
(Pimenta do Vale 2013) e que
documentos transmitiam preocupações com a rede de saneamento básico
higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 

da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 
relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 
ventilados e iluminados. 

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Ventilação, Iluminação e Higiene nos Edifícios e Compartimentos:

Os resultados apresentados no quadro 5.
iluminação e higiene nos edifícios e compartimentos apresenta um valor médio e uma mo

, respetivamente, e apresenta
(coeficiente de variação de 34,2%). O gráfico de barras na figura 5.41 mostra que a maioria dos 
edifícios (35) apresenta valores superiores a 

 

Análise descritiva da variável global

compartimentos dos e

Mínimo Média

0,46 2,10

ponderada da 

dos edifícios da amostra 
oriundas de posturas avulsas emitidas no Por

e que resultaram mais tarde 
reocupações com a rede de saneamento básico

higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 
da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 

relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 

ATRIMÓNIO EDIFICADO

Ventilação, Iluminação e Higiene nos Edifícios e Compartimentos:

quadro 5.30 mostram que a variável global relativa à ventilação
cios e compartimentos apresenta um valor médio e uma mo

, respetivamente, e apresenta
O gráfico de barras na figura 5.41 mostra que a maioria dos 

superiores a 1,50, o

Análise descritiva da variável global ponderada 

compartimentos dos e

Média Mediana

2,10 2,31

da ventilação, iluminação e higiene nos compartimentos e edifícios

dos edifícios da amostra foi construída 
no Porto desde 1835,

resultaram mais tarde 
reocupações com a rede de saneamento básico

higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 
da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 

relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

Ventilação, Iluminação e Higiene nos Edifícios e Compartimentos:

mostram que a variável global relativa à ventilação
cios e compartimentos apresenta um valor médio e uma mo

, respetivamente, e apresenta uma distribuição razoavelmente homogénea 
O gráfico de barras na figura 5.41 mostra que a maioria dos 

1,50, ou seja condições 

ponderada da ventilação, iluminação e higiene no edifício e 

compartimentos dos edifícios  

Mediana Moda

2,31 3,00

ventilação, iluminação e higiene nos compartimentos e edifícios

construída sob a alçada de
to desde 1835, que começaram a ser compiladas 

resultaram mais tarde no Código de
reocupações com a rede de saneamento básico

higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 
da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 

relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

Ventilação, Iluminação e Higiene nos Edifícios e Compartimentos: 

mostram que a variável global relativa à ventilação
cios e compartimentos apresenta um valor médio e uma mo

uma distribuição razoavelmente homogénea 
O gráfico de barras na figura 5.41 mostra que a maioria dos 

condições consideradas 

da ventilação, iluminação e higiene no edifício e 

 

Moda Máximo

3,00 3,00 

ventilação, iluminação e higiene nos compartimentos e edifícios

sob a alçada de
que começaram a ser compiladas 
Código de Posturas

reocupações com a rede de saneamento básico, e com as condições
higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 

da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 
relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 

IFERENCIADA COMO 

mostram que a variável global relativa à ventilação
cios e compartimentos apresenta um valor médio e uma mo

uma distribuição razoavelmente homogénea 
O gráfico de barras na figura 5.41 mostra que a maioria dos 

consideradas básicas face aos 

da ventilação, iluminação e higiene no edifício e 

Máximo 
Desvio 

Padrão 

 0,72 

 

ventilação, iluminação e higiene nos compartimentos e edifícios

sob a alçada de normas de construção 
que começaram a ser compiladas 

Posturas (Gomes 1905)
, e com as condições

higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios 
da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 

relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 

COMO METODOLOGIA

195

mostram que a variável global relativa à ventilação,
cios e compartimentos apresenta um valor médio e uma moda com 

uma distribuição razoavelmente homogénea 
O gráfico de barras na figura 5.41 mostra que a maioria dos 

básicas face aos 

da ventilação, iluminação e higiene no edifício e 

 

Coeficiente 

de Variação

34,2% 

ventilação, iluminação e higiene nos compartimentos e edifícios 

normas de construção 
que começaram a ser compiladas em 1839 

(Gomes 1905). Estes 
, e com as condições de 

higiene e salubridade ligadas à ventilação e iluminação natural nos compartimentos e edifícios de 
da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 

relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 

ETODOLOGIA 

195 

, 
da com 

uma distribuição razoavelmente homogénea 
O gráfico de barras na figura 5.41 mostra que a maioria dos 

básicas face aos 

Coeficiente 

de Variação 

normas de construção 
em 1839 

. Estes 
de 
de 

da altura. A figura 5.42 ilustra algumas situações consideradas menos positivas, 
relacionadas, sobretudo, com a falta de ventilação e iluminação natural nas habitações e que são 
consequência da introdução de elementos que dividem os compartimentos, gerando espaços mal 



REABILITAÇÃO DO 

196 

Figura 5.42

 

Ventilação, Iluminação e Higiene nas Instalações Sanitárias e Cozinha

O quadro 5.31
restringida às
valor máximo atingido é de 2,40
coeficiente de va

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
mostrando que a maior concentração de edifícios centra
1,80 (11). Destaca
iluminação nas instalações sanitárias e cozinhas. Constata
apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã
no contexto da FA.

 

Quadro 5.31 

Medidas da variável global 

ponderada

Ventilação e iluminação nas 

instalações sanitárias e 

cozinhas

 

 

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

42 - Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios

Ventilação, Iluminação e Higiene nas Instalações Sanitárias e Cozinha

O quadro 5.31 apresenta 
restringida às instalações sanitárias e cozinhas
valor máximo atingido é de 2,40
coeficiente de variação de 62,5%. 

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
mostrando que a maior concentração de edifícios centra
1,80 (11). Destaca-se que 6 edifícios apres
iluminação nas instalações sanitárias e cozinhas. Constata
apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã
no contexto da FA. 

 - Análise descritiva da variável global 

Medidas da variável global 

ponderada  

Ventilação e iluminação nas 

instalações sanitárias e 

cozinhas 

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

 

Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios

Ventilação, Iluminação e Higiene nas Instalações Sanitárias e Cozinha

apresenta as medidas 
instalações sanitárias e cozinhas

valor máximo atingido é de 2,40 e que existe pouca homogeneidade na amostra, apresentando um 
riação de 62,5%.  

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
mostrando que a maior concentração de edifícios centra

se que 6 edifícios apres
iluminação nas instalações sanitárias e cozinhas. Constata
apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã

Análise descritiva da variável global 

Medidas da variável global 
Mínimo

Ventilação e iluminação nas 

instalações sanitárias e 0,00 

NTERVENÇÃO MÍNIMA

Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios

Ventilação, Iluminação e Higiene nas Instalações Sanitárias e Cozinha

medidas descritivas da variáve
instalações sanitárias e cozinhas. Verifica

e que existe pouca homogeneidade na amostra, apresentando um 

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
mostrando que a maior concentração de edifícios centra

se que 6 edifícios apresentam o valor 0,00, ou seja não possuem ventilação e 
iluminação nas instalações sanitárias e cozinhas. Constata
apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã

Análise descritiva da variável global ponderada 

sanitárias e cozinhas dos edifícios

Mínimo Média 

 1,07 

ÍNIMA E DIFERENCIA

Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios

Ventilação, Iluminação e Higiene nas Instalações Sanitárias e Cozinha

descritivas da variáve
Verifica-se que o valor médio é de apenas 1,07

e que existe pouca homogeneidade na amostra, apresentando um 

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
mostrando que a maior concentração de edifícios centra-se nos valores de 0,60 (12), de 1,20 (11) e de 

entam o valor 0,00, ou seja não possuem ventilação e 
iluminação nas instalações sanitárias e cozinhas. Constata-
apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã

ponderada da ventilação, iluminação e higiene nas instalações 

sanitárias e cozinhas dos edifícios

Mediana 

1,20 

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA

 

Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios

Ventilação, Iluminação e Higiene nas Instalações Sanitárias e Cozinha

descritivas da variável global ventilação, iluminação e higiene 
se que o valor médio é de apenas 1,07

e que existe pouca homogeneidade na amostra, apresentando um 

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
se nos valores de 0,60 (12), de 1,20 (11) e de 

entam o valor 0,00, ou seja não possuem ventilação e 
-se ainda que a maioria dos edifícios (29) 

apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações 

sanitárias e cozinhas dos edifícios 

Moda 

0,60 

ETODOLOGIA 

Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios

Ventilação, Iluminação e Higiene nas Instalações Sanitárias e Cozinhas: 

ventilação, iluminação e higiene 
se que o valor médio é de apenas 1,07

e que existe pouca homogeneidade na amostra, apresentando um 

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
se nos valores de 0,60 (12), de 1,20 (11) e de 

entam o valor 0,00, ou seja não possuem ventilação e 
se ainda que a maioria dos edifícios (29) 

apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações 

Máximo 
Desvio 

Padrão

2,40 

Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios

ventilação, iluminação e higiene 
se que o valor médio é de apenas 1,07, que o 

e que existe pouca homogeneidade na amostra, apresentando um 

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
se nos valores de 0,60 (12), de 1,20 (11) e de 

entam o valor 0,00, ou seja não possuem ventilação e 
se ainda que a maioria dos edifícios (29) 

apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliaçã

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações 

Desvio 

Padrão 

Coeficiente 

de Variação

0,67 62,5%

 

Conjunto de fotografias que ilustram a falta de ventilação, iluminação e/ou higiene nos edifícios 

ventilação, iluminação e higiene 
, que o 

e que existe pouca homogeneidade na amostra, apresentando um 

Os resultados obtidos no gráfico de barras na figura 5.43 confirmam a dispersão dos valores, 
se nos valores de 0,60 (12), de 1,20 (11) e de 

entam o valor 0,00, ou seja não possuem ventilação e 
se ainda que a maioria dos edifícios (29) 

apresenta valores inferiores a 1,50, ou seja não preenche o nível básico estipulado para esta avaliação 

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações 

Coeficiente 

de Variação 

62,5% 



 

Figura 

 

Verifica
higiene. 
respeitadas dentro das instalações sanitárias e cozinhas das unidades habitacionais dos edifícios da 
amostra

Figura 

 

Comportamento à Humidade:

O quadro 5.32 apresenta as medidas estatísticas descritivas da variável
comportamento à humidade
uma distribuição pouco homogénea (coeficiente de variação de 50,6%)
apenas 

O gráfico de barras na figura 5.45 mostra que 5 edifícios a
preenchem nenhum dos requisitos da FA

Figura 5.43 - Variável 

erifica-se que somente 13 edifícios apresentam condições básicas de iluminação, ventilação e 
higiene. A figura 5.44
respeitadas dentro das instalações sanitárias e cozinhas das unidades habitacionais dos edifícios da 
amostra. 

Figura 5.44 - Conjunto de fotografias que ilustram def

Comportamento à Humidade:

O quadro 5.32 apresenta as medidas estatísticas descritivas da variável
comportamento à humidade
uma distribuição pouco homogénea (coeficiente de variação de 50,6%)
apenas 0,86 e um

O gráfico de barras na figura 5.45 mostra que 5 edifícios a
preenchem nenhum dos requisitos da FA

REABILITAÇÃO DO 

ariável global ponderada 

se que somente 13 edifícios apresentam condições básicas de iluminação, ventilação e 
A figura 5.44 ilustra

respeitadas dentro das instalações sanitárias e cozinhas das unidades habitacionais dos edifícios da 

Conjunto de fotografias que ilustram def

Comportamento à Humidade:

O quadro 5.32 apresenta as medidas estatísticas descritivas da variável
comportamento à humidade d
uma distribuição pouco homogénea (coeficiente de variação de 50,6%)

um valor máximo de 1,64.

O gráfico de barras na figura 5.45 mostra que 5 edifícios a
preenchem nenhum dos requisitos da FA

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

onderada da ventilação, iluminação e higiene nas instalações sanitárias e cozinhas 

se que somente 13 edifícios apresentam condições básicas de iluminação, ventilação e 
ilustra através de fotografias 

respeitadas dentro das instalações sanitárias e cozinhas das unidades habitacionais dos edifícios da 

 

Conjunto de fotografias que ilustram def

instalações sanitárias e cozinhas dos edifícios

Comportamento à Humidade: 

O quadro 5.32 apresenta as medidas estatísticas descritivas da variável
dos edifícios da amostra

uma distribuição pouco homogénea (coeficiente de variação de 50,6%)
máximo de 1,64. 

O gráfico de barras na figura 5.45 mostra que 5 edifícios a
preenchem nenhum dos requisitos da FA, e que a

ATRIMÓNIO EDIFICADO

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações sanitárias e cozinhas 

dos edifícios

se que somente 13 edifícios apresentam condições básicas de iluminação, ventilação e 
através de fotografias algumas si

respeitadas dentro das instalações sanitárias e cozinhas das unidades habitacionais dos edifícios da 

Conjunto de fotografias que ilustram deficientes condições de ventilação, iluminação e higiene nas 

instalações sanitárias e cozinhas dos edifícios

O quadro 5.32 apresenta as medidas estatísticas descritivas da variável
ifícios da amostra, ou seja presença de humidade. 

uma distribuição pouco homogénea (coeficiente de variação de 50,6%)

O gráfico de barras na figura 5.45 mostra que 5 edifícios a
, e que a grande concentração de edifícios (29) se encontra no 

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações sanitárias e cozinhas 

dos edifícios 

se que somente 13 edifícios apresentam condições básicas de iluminação, ventilação e 
algumas situações 

respeitadas dentro das instalações sanitárias e cozinhas das unidades habitacionais dos edifícios da 

 

icientes condições de ventilação, iluminação e higiene nas 

instalações sanitárias e cozinhas dos edifícios

O quadro 5.32 apresenta as medidas estatísticas descritivas da variável
, ou seja presença de humidade. 

uma distribuição pouco homogénea (coeficiente de variação de 50,6%)

O gráfico de barras na figura 5.45 mostra que 5 edifícios apresentam valor 0,00, 
grande concentração de edifícios (29) se encontra no 

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações sanitárias e cozinhas 

se que somente 13 edifícios apresentam condições básicas de iluminação, ventilação e 
tuações onde 

respeitadas dentro das instalações sanitárias e cozinhas das unidades habitacionais dos edifícios da 

icientes condições de ventilação, iluminação e higiene nas 

instalações sanitárias e cozinhas dos edifícios 

O quadro 5.32 apresenta as medidas estatísticas descritivas da variável
, ou seja presença de humidade. 

uma distribuição pouco homogénea (coeficiente de variação de 50,6%), com um valor

presentam valor 0,00, 
grande concentração de edifícios (29) se encontra no 

IFERENCIADA COMO 

 

da ventilação, iluminação e higiene nas instalações sanitárias e cozinhas 

se que somente 13 edifícios apresentam condições básicas de iluminação, ventilação e 
 estas condições não são 
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A figura 5.46 apresenta fotografias que ilustram a influência desta anomalia no estado de conservação 
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Instalações nos Edifícios:

O quadro 5.3
edifícios da amostra. Os resultados mostram que esta variável apresenta um valor médio de 1,45, um 
valor mínimo de 0,00 e máximo de 3,00
variação de 66,1%). O gráfico de barras da figura 5.49
edifícios estão nos valores de 0,75 (12 edifícios) e 1,50 (10 edifícios). Existem 6 edifícios no valor 
0,00, ou seja que não respondem positivamente a nenhum dos parâmetros considerados na FA.

A grande dispersão da a
terem sofrido alterações ao longo do tempo; em particular, e tal como foi referido anteriormente, 
habitações de matriz unifamiliar tiveram que se adaptar para poder albergar vári
necessitaram de novas instalações sanitárias e cozinhas nos pisos, exigindo a instalação de novas redes 
de distribuição de água e de drenagem de águas residuais. Por outro lado, muitas destas construções 
foram erigidas sem qualquer rede de el
circunstâncias, faz
consideradas básicas relativamente à variável global 
edifícios da amostra, ou seja valores superiores (ou iguais) a 1,50. 
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A figura 5.50 apresen
necessidade de adaptação da habitação ao uso multifamiliar e/ou a novas exigências.
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O quadro 5.34 apresenta as medidas descritivas da variável global dirigida para as instal
edifícios da amostra. Os resultados mostram que esta variável apresenta um valor médio de 1,45, um 
valor mínimo de 0,00 e máximo de 3,00
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0,00, ou seja que não respondem positivamente a nenhum dos parâmetros considerados na FA.
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de distribuição de água e de drenagem de águas residuais. Por outro lado, muitas destas construções 
foram erigidas sem qualquer rede de el
circunstâncias, faz-se notar que a maioria dos edifícios da amostra
consideradas básicas relativamente à variável global 
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valor mínimo de 0,00 e máximo de 3,00
variação de 66,1%). O gráfico de barras da figura 5.49
edifícios estão nos valores de 0,75 (12 edifícios) e 1,50 (10 edifícios). Existem 6 edifícios no valor 
0,00, ou seja que não respondem positivamente a nenhum dos parâmetros considerados na FA.

A grande dispersão da amostra resulta em parte do facto dos edifícios habitacionais antigos do Porto 
terem sofrido alterações ao longo do tempo; em particular, e tal como foi referido anteriormente, 
habitações de matriz unifamiliar tiveram que se adaptar para poder albergar vári
necessitaram de novas instalações sanitárias e cozinhas nos pisos, exigindo a instalação de novas redes 
de distribuição de água e de drenagem de águas residuais. Por outro lado, muitas destas construções 
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A figura 5.50 apresenta fotografias que ilustram algumas situações anómalas resultantes da 
necessidade de adaptação da habitação ao uso multifamiliar e/ou a novas exigências.
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variação de 66,1%). O gráfico de barras da figura 5.49
edifícios estão nos valores de 0,75 (12 edifícios) e 1,50 (10 edifícios). Existem 6 edifícios no valor 
0,00, ou seja que não respondem positivamente a nenhum dos parâmetros considerados na FA.
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A média da variável global da acessibilidade nos edifícios apre
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A figura 5.52 ilustra, através de fotografias, a má acessibilidade encontrada nos edifícios e espaços da 
habitação. Na figura 5.53 mostram
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Deste resultado emerge a necessidade de examinar em detalhe todas as variáveis que compõem as 
condições de segurança e de habitabilidade de modo a aferir 
os valores médios diferenciados obtidos na análise global.
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Após a análise estatística anterior que permitiu avaliar, de forma global, o estado de
condições de habitabilidade dos edifícios da amostra, neste ponto analisam
diferentes variáveis integradas nas análises anteriores. Os dados recolhidos na parte II da FA são 
convertidos em percentagens com o intu
de degradação dos edifícios. Neste estudo apenas são registadas
edifícios, deixando a
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A segurança estrutural envolve diferentes elementos e espaços do edifício: coberturas, paredes, tetos, 
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Identificação das Anomalias da Segurança Estrutural

A segurança estrutural envolve diferentes elementos e espaços do edifício: coberturas, paredes, tetos, 
pavimentos e escadas. Em relação à cobertu
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A figura 5.59 mostra que 74% da amostra (31 edifícios) apresenta degradação material em paredes.
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detetada em apenas 12% da amostra (5 edifícios) (figura 5.60). Em contrapartida, um grande número 
de edifícios apresenta deformação nos pavimentos e degradação e deform
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de uma base de duche ou banheira. A maioria das unidades habitacionais
(cilindro) para 
dentro de instalações sanitárias pouco ventiladas
possui uma cozinha completamente equipada, detetando
de cozinha e/ou de eletrodomésticos necessários par
situação encontrada.

Figura 

 

Identificação das Anomalias 

No campo da higiene, saúde e conforto nos edifícios, foram avaliadas as condições de ventilação, 
iluminação e humidade no edifício e nos compartimentos em geral (figura 5.68). Nesta variável 
verifica-se que 33% d
ligados a uma claraboia, varanda, mesmo que fechada, e/ou janela em contacto direto com o exterior. 
Por outro lado, 48% da amostra (20 edifícios) possui janelas e/ou portas que potenc
de correntes de ar e que não são resistentes ao vento.

Figura 5.68 -

 

Em relação às instalações sanitárias, 52% da amostra (22 edifícios) 
interior das construções
possui um sistema de ventilação mecânico e possui insta
cozinhas, salas de refeições, copas ou dispensas (figura 5.69).

Já nas cozinhas, cerca de metade dos edifícios da amostra não apresenta condutas de evacuação de 
fumos a funcionar, bem como não se encontra munida 
para admissão de ar vindo do exterior.
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de uma base de duche ou banheira. A maioria das unidades habitacionais
para aquecimento de água quente. 

dentro de instalações sanitárias pouco ventiladas
possui uma cozinha completamente equipada, detetando
de cozinha e/ou de eletrodomésticos necessários par
situação encontrada. 

Figura 5.67 - Distribuição da falta de equipamentos nas instalações sanitárias e cozinhas 
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No campo da higiene, saúde e conforto nos edifícios, foram avaliadas as condições de ventilação, 
iluminação e humidade no edifício e nos compartimentos em geral (figura 5.68). Nesta variável 

se que 33% da amostra (14 edifícios) possui compartimentos que não estão diretamente 
ligados a uma claraboia, varanda, mesmo que fechada, e/ou janela em contacto direto com o exterior. 
Por outro lado, 48% da amostra (20 edifícios) possui janelas e/ou portas que potenc
de correntes de ar e que não são resistentes ao vento.
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Já nas cozinhas, cerca de metade dos edifícios da amostra não apresenta condutas de evacuação de 
fumos a funcionar, bem como não se encontra munida 
para admissão de ar vindo do exterior.
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Distribuição da falta de equipamentos nas instalações sanitárias e cozinhas 
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No campo da higiene, saúde e conforto nos edifícios, foram avaliadas as condições de ventilação, 
iluminação e humidade no edifício e nos compartimentos em geral (figura 5.68). Nesta variável 

a amostra (14 edifícios) possui compartimentos que não estão diretamente 
ligados a uma claraboia, varanda, mesmo que fechada, e/ou janela em contacto direto com o exterior. 
Por outro lado, 48% da amostra (20 edifícios) possui janelas e/ou portas que potenc
de correntes de ar e que não são resistentes ao vento.
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possui um sistema de ventilação mecânico e possui insta
cozinhas, salas de refeições, copas ou dispensas (figura 5.69).

Já nas cozinhas, cerca de metade dos edifícios da amostra não apresenta condutas de evacuação de 
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Higiene, Saúde e Conforto nos Edifícios

No campo da higiene, saúde e conforto nos edifícios, foram avaliadas as condições de ventilação, 
iluminação e humidade no edifício e nos compartimentos em geral (figura 5.68). Nesta variável 

a amostra (14 edifícios) possui compartimentos que não estão diretamente 
ligados a uma claraboia, varanda, mesmo que fechada, e/ou janela em contacto direto com o exterior. 
Por outro lado, 48% da amostra (20 edifícios) possui janelas e/ou portas que potenc
de correntes de ar e que não são resistentes ao vento.

Distribuição das anomalias relativas à falta de higiene, ventilação e iluminação nos compartimentos 

e nos edifícios

relação às instalações sanitárias, 52% da amostra (22 edifícios) 
iluminação e ventilação natural

possui um sistema de ventilação mecânico e possui insta
cozinhas, salas de refeições, copas ou dispensas (figura 5.69).

Já nas cozinhas, cerca de metade dos edifícios da amostra não apresenta condutas de evacuação de 
fumos a funcionar, bem como não se encontra munida 
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de uma base de duche ou banheira. A maioria das unidades habitacionais
Nas restantes, existem aparelhos de combustão inst

dentro de instalações sanitárias pouco ventiladas. Por outro lado, 31% da amostra (13 edifícios) 
possui uma cozinha completamente equipada, detetando-se nalguns edifícios a falta de uma bancada 
de cozinha e/ou de eletrodomésticos necessários para confecionar os alimentos. A figura 5.67 ilustra a 

Distribuição da falta de equipamentos nas instalações sanitárias e cozinhas 

Higiene, Saúde e Conforto nos Edifícios

No campo da higiene, saúde e conforto nos edifícios, foram avaliadas as condições de ventilação, 
iluminação e humidade no edifício e nos compartimentos em geral (figura 5.68). Nesta variável 

a amostra (14 edifícios) possui compartimentos que não estão diretamente 
ligados a uma claraboia, varanda, mesmo que fechada, e/ou janela em contacto direto com o exterior. 
Por outro lado, 48% da amostra (20 edifícios) possui janelas e/ou portas que potenc
de correntes de ar e que não são resistentes ao vento.  
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relação às instalações sanitárias, 52% da amostra (22 edifícios) 
iluminação e ventilação natural

possui um sistema de ventilação mecânico e possui instalações sanitárias em comunicação direta com 
cozinhas, salas de refeições, copas ou dispensas (figura 5.69).
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Higiene, Saúde e Conforto nos Edifícios

No campo da higiene, saúde e conforto nos edifícios, foram avaliadas as condições de ventilação, 
iluminação e humidade no edifício e nos compartimentos em geral (figura 5.68). Nesta variável 

a amostra (14 edifícios) possui compartimentos que não estão diretamente 
ligados a uma claraboia, varanda, mesmo que fechada, e/ou janela em contacto direto com o exterior. 
Por outro lado, 48% da amostra (20 edifícios) possui janelas e/ou portas que potenc
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Por outro lado, 48% da amostra (20 edifícios) possui janelas e/ou portas que potenc
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No campo da higiene, saúde e conforto nos edifícios, foram avaliadas as condições de ventilação, 
iluminação e humidade no edifício e nos compartimentos em geral (figura 5.68). Nesta variável 
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A maioria dos edifícios da amostra apresenta infiltrações de água provenientes das coberturas, dos 
terraços e dos vãos 
têm uma incidência de 76% na amostra. Em todos o
provenientes de condensações superficiais, anomalia que resulta da forte presença de humidade e da 
falta de ventilação natural e/ou mecânica permanente nas habitações (figura 5.70).

 

Foi ainda detetada a presença de outras anomalias como lixo, roedores ou pragas em 40% da amostra 
(17 edifícios) (figura 5.71).
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Figura 5.69 - Distribuição 

A maioria dos edifícios da amostra apresenta infiltrações de água provenientes das coberturas, dos 
terraços e dos vãos 
têm uma incidência de 76% na amostra. Em todos o
provenientes de condensações superficiais, anomalia que resulta da forte presença de humidade e da 
falta de ventilação natural e/ou mecânica permanente nas habitações (figura 5.70).
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Foi ainda detetada a presença de outras anomalias como lixo, roedores ou pragas em 40% da amostra 
(17 edifícios) (figura 5.71).

Figura 5.71 - 

Identificação das Anomalias das 

Na recolha de dados sobre as instalações dos edifícios 
água potável fria. Verifica
degradadas ou em condições desadequadas, sobretudo pelo material utilizado, persistindo os tubos de 
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Distribuição das anomalias relativas à 

A maioria dos edifícios da amostra apresenta infiltrações de água provenientes das coberturas, dos 
terraços e dos vãos das fachadas. 
têm uma incidência de 76% na amostra. Em todos o
provenientes de condensações superficiais, anomalia que resulta da forte presença de humidade e da 
falta de ventilação natural e/ou mecânica permanente nas habitações (figura 5.70).

Figura 5.70 - Distribuição das anomalias relativas à presença de humidade nos edifícios

Foi ainda detetada a presença de outras anomalias como lixo, roedores ou pragas em 40% da amostra 
(17 edifícios) (figura 5.71). 
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Figura 5.74 - Distribuição de anomalias/danos relativos às condições de segurança e habitabilidade dos edifícios 
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Relativamente à segurança estrutural dos edifícios, uma das anomalias recorrentes com maior impacto 
corresponde à entrada de água pela cobertura. Aliás, este dano, que resulta do mau funcionamento do 
revestimento da cobertura (telha), acelera a degradação da estrutura da cobertura e repercute-se nos 
restantes elementos interiores dos edifícios, sendo a maior causa da degradação material encontrada, 
com consequências diretas no comportamento dos pavimentos/tetos e caixas-de-escadas, percetíveis 
através de deformações e vibrações excessivas. Com alguma importância aparecem também os 
destacamentos entre paredes transversais e, embora com menor incidência, as deformações das 
paredes para fora do seu plano. 

Na segurança contra incêndios ressaltam três aspetos que representam situações de potencial perigo e 
que foram encontradas na grande maioria dos edifícios da amostra: caixas-de-escadas e caminhos de 
evacuação construídos, quase na totalidade, em materiais combustíveis, paredes de meação não 
prolongadas acima da cota dos telhados, impedindo a propagação de eventuais incêndios para edifícios 
vizinhos, e botijas de gás instaladas em lugares mal ventilados. Por outro lado, encontraram-se 
instalações elétricas obsoletas e/ou em más condições, situação que potencia fortemente o risco de 
ocorrência de incêndio, assim como a não existência sistemas de ventilação funcionais em cozinhas. 

Na segurança ao uso normal sobressai o mau funcionamento e degradação dos fechos dos vãos 
exteriores (portas e janelas). Esta anomalia não só representa um fator de insegurança e desconforto na 
utilização dos espaços, como desvirtua o valor patrimonial dos edifícios. Detetaram-se também 
pavimentos irregulares, com desníveis e anomalias associadas à degradação material no interior dos 
edifícios e que constituem importantes fatores de risco ao uso pelos residentes. 

Em relação às condições de habitabilidade, as anomalias detetadas correspondem sobretudo à falta de 
condições de acessibilidade, à falta de ventilação, à presença de humidade e à degradação e/ou ao mau 
funcionamento dos sistemas de distribuição e recolha de águas. Realça-se em particular o facto de 
existirem compartimentos e instalações sanitárias interiores sem ventilação, sendo frequente 
encontrarem-se em frente a cozinhas, salas de refeições ou copas, compartimentos também eles nem 
sempre ventilados por falta de janelas ou aberturas permanentes. No caso das cozinhas, é frequente a 
ausência de exaustão para a evacuação de fumos funcionais. 

Existe um grande número de edifícios com infiltrações provenientes dos vãos das fachadas, coberturas 
e terraços, e humidades ascensionais provenientes do solo e visíveis nas paredes dos pisos térreos; a 
totalidade dos edifícios da amostra apresenta bolores e manchas provenientes de condensações 
superficiais. Estas anomalias, associadas à falta de ventilação dos compartimentos, põem em risco a 
saúde dos residentes, potenciando a ocorrência de doenças, nomeadamente do foro 
pulmonar/respiratório. Por outro lado, os sistemas de drenagem de águas pluviais e residuais e de 
distribuição de água potável apresentam, de um modo geral, más condições de funcionamento, sendo 
nalguns casos também eles causa da presença de humidade no interior dos edifícios. Foi detetada a 
existência de canalizações de chumbo, material que representa perigo para a saúde dos utilizadores. 

Quanto à acessibilidade, as variáveis analisados apontam para que os edifícios não satisfaçam os 
requisitos para um bom acesso ao e no edifício. Em particular, a grande maioria dos edifícios não tem 
elevadores, nem as dimensões das caixas-de-escadas permitem a instalação de qualquer sistema 
mecânico elevatório. Por outro lado, os corredores são em geral estreitos, não permitindo a circulação 
e rotação de uma cadeira de rodas para acesso a um quarto de dormir ou instalação sanitária. 
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Figura 5.76 - Identificação do perfil dos residentes inquiridos do caso de estudo 

 

Nos gráficos seguintes procura-se relacionar as percentagens das respostas do responsável de cada 
agregado familiar com diferentes indicadores. A figura 5.77 apresenta a ocupação profissional, ou 
rendimento por tipo de agregado familiar. A maioria dos residentes obtém rendimentos de pensões 
resultantes da sua situação de reforma. As famílias monoparentais são os agregados familiares que 
mais usufruem do Rendimento Social de Inserção (RSI), representando 29% da amostra. Nota-se ainda 
que 67% dos adultos em situação de coabitação no agregado familiar e 14% das famílias 
monoparentais não usufruem de qualquer apoio ou fundo de desemprego. Metade dos residentes 
inquiridos pertencentes a famílias clássicas trabalha no sector terciário. 
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A figura 5.78 procura analisar a relação entre cada agregado familiar e a renda que paga pela sua 
unidade de habitação. Denota
valores que varia entre os 20 e os 350 euros. No caso dos agregados constituídos apenas por uma 
pessoa, essa uniformidade é particularmente clara. Por outro lado, as famílias clássicas e as 
monoparentais são as que apresentam m
43%, respetivamente. Em contrapartida, 80% das famílias alargadas paga valores de renda entre os 20 
e os 100 euros. Os grupos coabitantes são os que apresentam a maior percentagem de inquiridos com
valores de renda mais elevados, superiores a 100 euros. 

 

O gráfico da figura 5.79 que relaciona a duração 
que cerca de 90% das pessoas idosas mora há mais de 30 anos na habitação atual e cerca de 70% dos 
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valores de renda mais elevados, superiores a 100 euros. 
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5.77 - Relação entre o responsável pelo agregado familiar e a situação profissional

A figura 5.78 procura analisar a relação entre cada agregado familiar e a renda que paga pela sua 
unidade de habitação. Denota
valores que varia entre os 20 e os 350 euros. No caso dos agregados constituídos apenas por uma 
pessoa, essa uniformidade é particularmente clara. Por outro lado, as famílias clássicas e as 
monoparentais são as que apresentam m
43%, respetivamente. Em contrapartida, 80% das famílias alargadas paga valores de renda entre os 20 
e os 100 euros. Os grupos coabitantes são os que apresentam a maior percentagem de inquiridos com
valores de renda mais elevados, superiores a 100 euros. 
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valores que varia entre os 20 e os 350 euros. No caso dos agregados constituídos apenas por uma 
pessoa, essa uniformidade é particularmente clara. Por outro lado, as famílias clássicas e as 
monoparentais são as que apresentam maiores percentagens de rendas inferiores a 20 euros, 38% e 
43%, respetivamente. Em contrapartida, 80% das famílias alargadas paga valores de renda entre os 20 
e os 100 euros. Os grupos coabitantes são os que apresentam a maior percentagem de inquiridos com
valores de renda mais elevados, superiores a 100 euros. 
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adultos há mais de 10 anos nessa situação. Esta análise põe ainda em evidência a vontade dos 
residentes em permanecer na habitação, possuindo uma forte ligação e sentido de pertença com o 
lugar. 

 

Figura 5.79 - Relação entre a faixa etária e a duração de vivência na unidade de habitação  

 

As doenças são também importantes para perceber o perfil dos residentes, sobretudo dos mais idosos. 
As doenças mais mencionadas pelos residentes idosos, para além das limitações físicas 
frequentemente associadas à idade, são as que são potenciadas por condições de habitabilidade 
deficientes, nomeadamente asma e doenças pulmonares, bem como sintomas de hipotermia associada 
à variação de temperaturas nas habitações, sobretudo na estação de Inverno (quadro 5.37). 

 

Quadro 5.37 - Distribuição das limitações e doenças pelos residentes idosos e adultos 

 

Limitações e Doenças dos residentes inquiridos 

Limitações 

Físicas 

Deficiência 

Mental 

Asma, doenças 

pulmonares e hipotermia 

Doenças 

Crónicas 
Outras Nenhuma 

Idosos 18 2 23 1 11 6 

Adultos 4 1 5 1 2 12 

 

5.5.2. PERCEÇÃO DOS DIFERENTES PERFIS DE RESIDENTES EM RELAÇÃO À HABITAÇÃO E EDIFÍCIO 

O estudo da satisfação residencial tem por objetivo apreender a perceção e expetativa dos moradores 
sobre as características físicas da unidade de habitação e do edifício, nomeadamente sobre o seu 
tamanho, como o ocupam e usam, o grau de privacidade, a acessibilidade e o conforto que 
proporcionam. Pretende-se neste ponto também estudar a relação entre a escolaridade dos residentes e 
o valor que dão à sua habitação, assim como aferir necessidades básicas quando confrontados com o 
desejo de melhorar as condições da sua unidade de habitação.  

Os resultados obtidos mostram que a maioria dos responsáveis dos agregados familiares inquiridos 
perceciona a sua unidade habitacional como de dimensão média ou grande (quadro 5.38). 
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Quadro 5.38 - Perceção dos residentes da amostra sobre o tamanho da unidade de habitação 

Características da unidade de habitação: perceção sobre o tamanho 

Pequena 21 

Média 28 

Grande 12 

 

A figura 5.80 distribui a perceção do tamanho da habitação pelos diferentes tipos de agregados 
familiares.  

  

Figura 5.80 - Perceção do tipo de agregado familiar da amostra com o tamanho da habitação  

 

Da observação do gráfico constata-se que as famílias alargadas, grupos coabitantes e famílias 
monoparentais são os agregados que mais percecionam a sua unidade de habitação como pequena, 
apresentando respetivamente 80%, 67% e 57% das respostas. Os casais têm uma perceção diversa 
sobre o tamanho da sua unidade de habitação, referindo que é média ou grande. A maioria das famílias 
clássicas (63%) considera que a sua unidade de habitação é média.  

Salienta-se que foi identificada sobrelotação nas unidades de habitação ocupadas pelas 5 famílias 
alargadas inquiridas neste estudo (quadro 5.39): em 3 famílias foi detetada sobrelotação no quarto de 
dormir por sexos diferentes e em 2 sobrelotação do mesmo sexo. De um modo geral, há sublotação na 
habitação, já que a maioria dos agregados familiares inquiridos é constituída por 1 a 2 pessoas. 

 

Quadro 5.39 - Aferição da sobrelotação nas zonas de dormir na unidade de habitação dos edifícios 

Características da Unidade de Habitação: sobrelotação das zonas de dormir 

Sobrelotação por indivíduos do mesmo sexo 2 

Sobrelotação por indivíduos de sexo diferente 3 
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Relativamente ao uso, conclui-se que as unidades de habitação são utilizadas pelos residentes 
maioritariamente para satisfazer necessidades básicas como dormir, tomar banho, cozinhar, descansar, 
sendo estas funções as que mais influenciam as respostas dos inquiridos, tal como se apresenta nos 
quadros 5.40 e 5.41. Os inquiridos também respondem que fazem o tratamento da roupa na sua própria 
unidade de habitação, mesmo não estando preparadas com lavandarias convencionais, ou apresentando 
as condições básicas desejáveis ou necessárias. Embora com menor incidência, a unidade de habitação 
também é referida por alguns residentes como espaço para trabalhar, ou realizar outras atividades. 

 

Quadro 5.40 - Compartimentos usados pelos residentes na unidade de habitação dos edifícios 

Características da Unidade de Habitação: compartimentos mais usados 

Quarto de Dormir Instalações Sanitárias Cozinha Sala de estar e/ou jantar Outro 

61 56 53 45 13 

 

Quadro 5.41 - Tipo de uso que os residentes dão à unidade de habitação dos edifícios 

Características da Habitação: tipo de uso 

Dormir Tomar Banho Cozinhar Descanso Lazer Tratamento de roupa Trabalho Outro 

61 54 55 59 43 5 19 

 

Constata-se que as famílias clássicas e as famílias monoparentais, isto é os agregados constituídos por 
residentes adultos, jovens e crianças, são as que expressam maior necessidade de dar diferentes usos à 
unidade de habitação, como trabalhar, e que se refere às tarefas domésticas e a prestação de serviços a 
terceiros (lavar a roupa e passar a ferro, costurar, prestar serviço de cabeleireiro, etc.). No item outro 
inclui-se as atividades: estudar e brincar. Estes resultados apontam para que diferentes agregados 
familiares demonstrem diferentes necessidades, ou atribuam diferentes usos ao seu espaço habitacional 
(figura 5.81). 

 

Figura 5.81 - Relação entre o agregado familiar e o uso da habitação para trabalho e outras atividades que não 

as necessárias para satisfazer as necessidades básicas  

 

Na perceção sobre a privacidade na unidade habitacional, 60% dos idosos dizem sentir pouca 
privacidade nos quartos de dormir e instalações sanitárias. Este resultado advém do facto dos quartos 
de dormir se encontrarem ligados a outros quartos de dormir, ou de se localizarem em locais de 
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passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).

No gráfico da figura 5.82 apresenta
verificando
Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos mo
frequentemente, nos últimos pisos, em unidades habitacionais
instalações sanitárias afastadas dos quartos de dormir.

Figura 

 

A figura 5.83 mostra algumas imagens que ilustram e justificam esta realidade.

Figura 

 

O quadro 5.42 apresenta o tipo de aquecimento encontrado nas unidades habitac
relaciona
recursos económicos. 
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passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).

No gráfico da figura 5.82 apresenta
verificando-se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 
Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos mo
frequentemente, nos últimos pisos, em unidades habitacionais
instalações sanitárias afastadas dos quartos de dormir.

Figura 5.82 - Perceção de idosos e adultos 

A figura 5.83 mostra algumas imagens que ilustram e justificam esta realidade.

a) 

Figura 5.83 - Fotografias que revelam: (a) falta de privacidade nas instalações sanitárias, (b) quartos de dormir

O quadro 5.42 apresenta o tipo de aquecimento encontrado nas unidades habitac
relaciona-se com a perceção dos residentes em relação ao conforto na habitação e com os seus 
recursos económicos. 
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passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).

No gráfico da figura 5.82 apresenta
se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 

Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos mo
frequentemente, nos últimos pisos, em unidades habitacionais
instalações sanitárias afastadas dos quartos de dormir.
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A figura 5.83 mostra algumas imagens que ilustram e justificam esta realidade.

Fotografias que revelam: (a) falta de privacidade nas instalações sanitárias, (b) quartos de dormir

(c, d) dificuldades de acessibilidade nos edifícios e caixas

O quadro 5.42 apresenta o tipo de aquecimento encontrado nas unidades habitac
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passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).
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ATRIMÓNIO EDIFICADO

passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).

e a relação da acessibilidade no edifício com a faixa etária, 
se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 

Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos mo
frequentemente, nos últimos pisos, em unidades habitacionais
instalações sanitárias afastadas dos quartos de dormir.

em relação à privacidade na unidade de habitação e acessibilidade 

nos edifícios e caixas

A figura 5.83 mostra algumas imagens que ilustram e justificam esta realidade.

Fotografias que revelam: (a) falta de privacidade nas instalações sanitárias, (b) quartos de dormir

(c, d) dificuldades de acessibilidade nos edifícios e caixas

O quadro 5.42 apresenta o tipo de aquecimento encontrado nas unidades habitac
se com a perceção dos residentes em relação ao conforto na habitação e com os seus 

Adultos

DIFICADO: INTERVENÇÃO 

passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).

e a relação da acessibilidade no edifício com a faixa etária, 
se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 

Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos mo
frequentemente, nos últimos pisos, em unidades habitacionais, por vezes

 

à privacidade na unidade de habitação e acessibilidade 

nos edifícios e caixas-de-escadas

A figura 5.83 mostra algumas imagens que ilustram e justificam esta realidade.

c) 

Fotografias que revelam: (a) falta de privacidade nas instalações sanitárias, (b) quartos de dormir

(c, d) dificuldades de acessibilidade nos edifícios e caixas

O quadro 5.42 apresenta o tipo de aquecimento encontrado nas unidades habitac
se com a perceção dos residentes em relação ao conforto na habitação e com os seus 

Adultos

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).

e a relação da acessibilidade no edifício com a faixa etária, 
se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 

Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos mo
por vezes, com corredores estreitos e 

à privacidade na unidade de habitação e acessibilidade 

escadas 

A figura 5.83 mostra algumas imagens que ilustram e justificam esta realidade.

Fotografias que revelam: (a) falta de privacidade nas instalações sanitárias, (b) quartos de dormir

(c, d) dificuldades de acessibilidade nos edifícios e caixas-de-escadas

O quadro 5.42 apresenta o tipo de aquecimento encontrado nas unidades habitac
se com a perceção dos residentes em relação ao conforto na habitação e com os seus 

Privacidade nos quartos de dormir e
instalações sanitárias

Facilidade de acesso no edifício e
caixa-de-escadas

IFERENCIADA COMO 

passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).

e a relação da acessibilidade no edifício com a faixa etária, 
se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 

Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos mo
com corredores estreitos e 

à privacidade na unidade de habitação e acessibilidade 

A figura 5.83 mostra algumas imagens que ilustram e justificam esta realidade. 

d)

Fotografias que revelam: (a) falta de privacidade nas instalações sanitárias, (b) quartos de dormir

escadas 

O quadro 5.42 apresenta o tipo de aquecimento encontrado nas unidades habitacionais. Este resultado 
se com a perceção dos residentes em relação ao conforto na habitação e com os seus 

Privacidade nos quartos de dormir e
instalações sanitárias

Facilidade de acesso no edifício e
caixa-de-escadas
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passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 
habitacional, em frente às salas de jantar e/ou de estar, ou no exterior das habitações (figura 5.82).  

e a relação da acessibilidade no edifício com a faixa etária, 
se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 

Isto acontece como resultado das suas limitações físicas, agravadas pelo facto destes idosos morarem, 
com corredores estreitos e 

 

à privacidade na unidade de habitação e acessibilidade 

d) 

Fotografias que revelam: (a) falta de privacidade nas instalações sanitárias, (b) quartos de dormir, e 

ionais. Este resultado 
se com a perceção dos residentes em relação ao conforto na habitação e com os seus 

Privacidade nos quartos de dormir e

Facilidade de acesso no edifício e
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passagem; das instalações sanitárias se localizaram em locais de passagem dentro da unidade 

e a relação da acessibilidade no edifício com a faixa etária, 
se que os idosos são aqueles que mais sentem dificuldades em aceder à habitação (76%). 

rarem, 
com corredores estreitos e 

e 

ionais. Este resultado 
se com a perceção dos residentes em relação ao conforto na habitação e com os seus 
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Nenhum

42 

 

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
situação não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 
conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
fria (figura 5.84). O confronto destes dois resultados indicia que a falt
falta de recursos económicos. Salienta
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 
ambas as estações.

Figura 

 

O gráfico de radar (figura 5.85) 
em relação ao conforto térmi
recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifí
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 
adultos) sentem que a sua casa é muito quente no verão.

 

EABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

Quadro 5.42 

Nenhum Elétrico

14

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
fria (figura 5.84). O confronto destes dois resultados indicia que a falt
falta de recursos económicos. Salienta
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 
ambas as estações. 

Figura 5.84 - Perceção dos residentes sobre o conforto térmico na unidade de habitação

O gráfico de radar (figura 5.85) 
em relação ao conforto térmi
recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifí
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 
adultos) sentem que a sua casa é muito quente no verão.

34%

23%

Conforto Térmico de Inverno

Muito Fria

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

 - Tipo de aquecimento usado pelos residentes nas unidades

Características da Habitação: 

Elétrico 

14 

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
fria (figura 5.84). O confronto destes dois resultados indicia que a falt
falta de recursos económicos. Salienta
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 

Perceção dos residentes sobre o conforto térmico na unidade de habitação

O gráfico de radar (figura 5.85) mostra que os residentes idosos e adultos têm uma perceção idêntica 
em relação ao conforto térmico na sua unidade de habitação. No entanto, são os 
recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifí
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 
adultos) sentem que a sua casa é muito quente no verão.

43%

Conforto Térmico de Inverno

Fria Agradável

NTERVENÇÃO MÍNIMA

Tipo de aquecimento usado pelos residentes nas unidades

Características da Habitação: 

Gás 

2 

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
fria (figura 5.84). O confronto destes dois resultados indicia que a falt
falta de recursos económicos. Salienta-se que os residentes que habitam nos últimos pisos e em pisos 
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 

Perceção dos residentes sobre o conforto térmico na unidade de habitação

mostra que os residentes idosos e adultos têm uma perceção idêntica 
co na sua unidade de habitação. No entanto, são os 

recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifí
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 
adultos) sentem que a sua casa é muito quente no verão.

43%

Conforto Térmico de Inverno

Agradável

ÍNIMA E DIFERENCIA

Tipo de aquecimento usado pelos residentes nas unidades

Características da Habitação: Tipo de aquecimento 

Lareira

0 

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
fria (figura 5.84). O confronto destes dois resultados indicia que a falt

se que os residentes que habitam nos últimos pisos e em pisos 
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 

Perceção dos residentes sobre o conforto térmico na unidade de habitação

mostra que os residentes idosos e adultos têm uma perceção idêntica 
co na sua unidade de habitação. No entanto, são os 

recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifí
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 
adultos) sentem que a sua casa é muito quente no verão. 

Muito Quente

IFERENCIADA COMO METODOLOGIA

Tipo de aquecimento usado pelos residentes nas unidades

Tipo de aquecimento utilizado

Lareira Recuperador de calor

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
fria (figura 5.84). O confronto destes dois resultados indicia que a falta de aquecimento resultará de 

se que os residentes que habitam nos últimos pisos e em pisos 
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 

Perceção dos residentes sobre o conforto térmico na unidade de habitação

mostra que os residentes idosos e adultos têm uma perceção idêntica 
co na sua unidade de habitação. No entanto, são os 

recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifí
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 

62%

Conforto Térmico de Verão

Muito Quente

ETODOLOGIA 

Tipo de aquecimento usado pelos residentes nas unidades de habitação

utilizado 

Recuperador de calor

0 

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
a de aquecimento resultará de 

se que os residentes que habitam nos últimos pisos e em pisos 
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 

Perceção dos residentes sobre o conforto térmico na unidade de habitação

mostra que os residentes idosos e adultos têm uma perceção idêntica 
co na sua unidade de habitação. No entanto, são os 

recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifí
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 

15%

23%

Conforto Térmico de Verão

Quente

de habitação 

Recuperador de calor Outro

3 

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
a de aquecimento resultará de 

se que os residentes que habitam nos últimos pisos e em pisos 
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 

Perceção dos residentes sobre o conforto térmico na unidade de habitação 

mostra que os residentes idosos e adultos têm uma perceção idêntica 
co na sua unidade de habitação. No entanto, são os idosos que mais 

recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
Por outro lado, a temperatura ambiente no Verão dentro das unidades habitacionais dos edifícios da 
amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 

23%

Conforto Térmico de Verão

Agradável

Outro 

 

Este quadro mostra que a maioria dos agregados familiares não usa qualquer tipo de aquecimento. Esta 
não é consonante com a perceção que os mesmos moradores demonstram em relação ao 

conforto térmico no Inverno, respondendo, na sua maioria, que a unidade habitacional é fria ou muito 
a de aquecimento resultará de 

se que os residentes que habitam nos últimos pisos e em pisos 
onde as paredes de meação são empenas, revelam maior insatisfação sobre o conforto térmico em 

 

mostra que os residentes idosos e adultos têm uma perceção idêntica 
idosos que mais 

recorrem ao uso de equipamentos de aquecimento nesta estação, 40% contra cerca de 15% de adultos. 
cios da 

amostra é percecionada maioritariamente como agradável; apenas 15% dos residentes (idosos e 
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Figura 5.85 - Relação entre a faixa etária dos residentes e a perceção sobre o conforto térmico da unidade de 

habitação 

 

Da análise dos resultados constata-se que a maioria dos residentes não manifesta incómodo pelo nível 
dos sons de precursão e de condução aérea dentro da unidade de habitação e/ou provenientes dos 
estabelecimentos comerciais e tráfego rodoviário da rua (figura 5.86). Relativamente ao ruído 
resultante de sons aéreos e de precursão provenientes do interior do edifício e sentidos pelos 
inquiridos, apenas 7% dos idosos e 25% dos adultos revelam incómodo aos sons de precursão 
(provenientes dos vizinhos do piso superior), e 2% dos idosos e 25% dos adultos sentem incómodo 
pelos sons de condução aérea provocadas pela televisão e vozes do vizinho de cima. 

No que se refere aos ruídos externos provenientes da atividade de comércio localizada no rés-do-chão 
do edifício ou nos edifícios contíguos, só 2% dos idosos sentem incómodo, em oposição a 50% dos 
adultos. Por outro lado, verifica-se que a maioria dos residentes não sente incómodo em relação ao 
ruído exterior proveniente do tráfego rodoviário dentro da sua unidade habitacional. A análise destes 
resultados mostra, de forma clara, que a perceção dos residentes idosos em relação ao ruído é 
claramente menor do que a dos adultos; frequentemente, os idosos não só ocupam os andares 
superiores, como sofrem de perda auditiva resultante da idade. É de salientar que neste estudo só 
foram consideradas as respostas “ouve-se e incomoda“ do ponto H5 da FA, por serem as respostas que 
melhor esclarecem a perceção do ruído sentida entre os residentes adultos e idosos.  
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Figura 5.86 - Relação entre a faixa etária dos residentes e a perceção do conforto acústico na unidade de 

habitação 

 

O gráfico da figura 5.87 mostra que a maioria dos residentes manifesta não ter apoio, não 
percecionando que os vizinhos, amigos ou família possam colmatar essa falta. Este resultado mostra 
que desvalorizam o apoio dos profissionais e assistentes, assim como de outros apoios como os 
providenciados pelas juntas de freguesia na distribuição de bens de primeira necessidade (alimentos e 
roupa). 

 

Figura 5.87 - Necessidade de recorrer a apoios 

 

Em relação às condições da unidade habitacional, de um modo geral os inquilinos manifestam 
interesse em melhora-las, intervindo espontaneamente com pequenas obras que consideram 
prioritárias, sem esperar pela decisão do proprietário. O gráfico circular, da figura 5.88, expressa esta 
interesse, organizando a informação pelo tempo decorrido desde a última intervenção realizada. 
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A figura 5.89 relaciona a iniciativa dos in
com o seu perfil de idade. Verifica
funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.  

 

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
maior vontade
algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras:

 

 

Periodicamente

Fez obras entre 1  a 5 anos

Fez obras entre 5  a 10 anos

Fez obras entre 10  a 20 anos

Fez obras entre 20  a 40 anos

Figura 5

A figura 5.89 relaciona a iniciativa dos in
com o seu perfil de idade. Verifica
funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.  

Figura 5.89 -

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
maior vontade que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam
algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras:
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Não fez obras

Faz obras periodicamente

Fez obras < 6 meses

Fez obras entre 1  a 5 anos

Fez obras entre 5  a 10 anos

Fez obras entre 10  a 20 anos

Fez obras entre 20  a 40 anos

Fez obras < 60 anos

Fez obras ≥ 60 anos
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5.88 - Data da última intervenção realizada pelos inquilinos na unidade de habitação

A figura 5.89 relaciona a iniciativa dos in
com o seu perfil de idade. Verifica
funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.  

- Relação entre a faixa etária e a necessidade de fazer obras na habitação dos edifícios

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam

algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras:

< 6 Meses 1 a 5 anos

0%
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Faz obras periodicamente

Fez obras < 6 meses

Fez obras entre 1  a 5 anos

Fez obras entre 5  a 10 anos

Fez obras entre 10  a 20 anos

Fez obras entre 20  a 40 anos

Fez obras < 60 anos

Fez obras ≥ 60 anos

Não sabe
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Data da última intervenção realizada pelos inquilinos na unidade de habitação

A figura 5.89 relaciona a iniciativa dos in
com o seu perfil de idade. Verifica-se que os inquilinos idosos manifestam maior interesse em manter 
funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.  

Relação entre a faixa etária e a necessidade de fazer obras na habitação dos edifícios

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam

algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras:
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1 a 5 anos 5 a 10 anos

0% 2%

ATRIMÓNIO EDIFICADO

Data da última intervenção realizada pelos inquilinos na unidade de habitação

A figura 5.89 relaciona a iniciativa dos inquilinos para realizarem obras na sua unidade habitacional
se que os inquilinos idosos manifestam maior interesse em manter 

funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.  

Relação entre a faixa etária e a necessidade de fazer obras na habitação dos edifícios

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam

algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras:
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4% 6%
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Data da última intervenção realizada pelos inquilinos na unidade de habitação

quilinos para realizarem obras na sua unidade habitacional
se que os inquilinos idosos manifestam maior interesse em manter 

funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.  

Relação entre a faixa etária e a necessidade de fazer obras na habitação dos edifícios

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam

algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras:
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10 a 20 Anos 20 a 40 Anos

6% 8%

NTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA 

Data da última intervenção realizada pelos inquilinos na unidade de habitação

quilinos para realizarem obras na sua unidade habitacional
se que os inquilinos idosos manifestam maior interesse em manter 

funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.  

Relação entre a faixa etária e a necessidade de fazer obras na habitação dos edifícios

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam

algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras:

20 a 40 Anos <60 Anos

10% 12%

IFERENCIADA COMO 

Data da última intervenção realizada pelos inquilinos na unidade de habitação

quilinos para realizarem obras na sua unidade habitacional
se que os inquilinos idosos manifestam maior interesse em manter 

funcional a sua habitação e realizarem obras de manutenção do que os inquilinos adultos.   

Relação entre a faixa etária e a necessidade de fazer obras na habitação dos edifícios

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar
que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam

algumas opiniões (adaptadas) de residentes relativamente à realização de obras: 

<60 Anos ≥60 Anos Não sabe

12% 14%
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Data da última intervenção realizada pelos inquilinos na unidade de habitação 

quilinos para realizarem obras na sua unidade habitacional
se que os inquilinos idosos manifestam maior interesse em manter 

 

 

Relação entre a faixa etária e a necessidade de fazer obras na habitação dos edifícios 

O facto de os idosos efetuarem mais obras de manutenção na habitação parece relacionar-se com a 
que demonstram em permanecer na sua habitação e área de residência. Apresentam-se 

Não sabe

Idosos

Adultos
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quilinos para realizarem obras na sua unidade habitacional 
se que os inquilinos idosos manifestam maior interesse em manter 

se com a 
se 
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. “Construí uma casa de banho e cozinha. Mas, agora a casa de banho precisa de ser arranjad
(Residente R2a: reformado sem apoio, sem escolaridade; idoso).

. “Obras periódicas consoante a necessidade.” 
escolaridade, adulto). 

. “Pintei e estou à espera que o proprietário arranje a cobertura.” 
pensão, curso Industrial, idoso).

. “Pintei, arranjei a cozinha, tirei a chaminé antiga e coloquei um exaustor de cozinha.” 
R11c: reformado com pensão, com menos do 4.º ano de escolaridade, idoso).

. “Fiz uma casa de 
com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Mudei as canalizações, mas ficou mal feito, coloquei um cilindro novo.” 
reformado com pensão, sem escolaridade, idos

. “Fiz as obras todas, esta casa era um caco velho, foi eu que arranjei tudo.” 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).

. “Arranjei a cobertura, o soalho, pus janelas novas de alumínio e persianas de plástico.” 
R28a: empregado no 3.º sector, 4.º ano de escolaridade, adulto).

. “Construí uma casa de banho anexada à casa que não existia. Reparei os tetos dos quartos e todas 
as portas. A janela da caixa
subsídio de invalidez, 4.º ano de escolaridade, idoso).

. “Arranjei o telhado e fiz obras na sala. Faço obras de manutenção regularmente.” 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).

 

O gráfico da figura 5.90 mostra que, 
residentes inquiridos (79%) deseja ver melhoradas as condições de habitabilidade da sua habitação. 

Figura 

 

Para exemplificar as perceções e expetativas dos residentes inquiridos quanto à necessidade/vontade 
de melhorar a sua unidade habitacional, apresentam
com as perguntas H7 da FA: Gostaria de ter melhorias na sua habitação? Quais? Os depoimentos 
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Construí uma casa de banho e cozinha. Mas, agora a casa de banho precisa de ser arranjad
Residente R2a: reformado sem apoio, sem escolaridade; idoso).

Obras periódicas consoante a necessidade.” 
escolaridade, adulto).  

Pintei e estou à espera que o proprietário arranje a cobertura.” 
pensão, curso Industrial, idoso).

Pintei, arranjei a cozinha, tirei a chaminé antiga e coloquei um exaustor de cozinha.” 
R11c: reformado com pensão, com menos do 4.º ano de escolaridade, idoso).

Fiz uma casa de banho num compartimento exterior à habitação.”
com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

Mudei as canalizações, mas ficou mal feito, coloquei um cilindro novo.” 
reformado com pensão, sem escolaridade, idos

Fiz as obras todas, esta casa era um caco velho, foi eu que arranjei tudo.” 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).

Arranjei a cobertura, o soalho, pus janelas novas de alumínio e persianas de plástico.” 
R28a: empregado no 3.º sector, 4.º ano de escolaridade, adulto).

Construí uma casa de banho anexada à casa que não existia. Reparei os tetos dos quartos e todas 
as portas. A janela da caixa
subsídio de invalidez, 4.º ano de escolaridade, idoso).

Arranjei o telhado e fiz obras na sala. Faço obras de manutenção regularmente.” 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).

O gráfico da figura 5.90 mostra que, 
residentes inquiridos (79%) deseja ver melhoradas as condições de habitabilidade da sua habitação. 

Figura 5.90 - Perceção dos residentes no d

Para exemplificar as perceções e expetativas dos residentes inquiridos quanto à necessidade/vontade 
de melhorar a sua unidade habitacional, apresentam
com as perguntas H7 da FA: Gostaria de ter melhorias na sua habitação? Quais? Os depoimentos 
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R11c: reformado com pensão, com menos do 4.º ano de escolaridade, idoso).

banho num compartimento exterior à habitação.”
com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

Mudei as canalizações, mas ficou mal feito, coloquei um cilindro novo.” 
reformado com pensão, sem escolaridade, idos

Fiz as obras todas, esta casa era um caco velho, foi eu que arranjei tudo.” 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).

Arranjei a cobertura, o soalho, pus janelas novas de alumínio e persianas de plástico.” 
R28a: empregado no 3.º sector, 4.º ano de escolaridade, adulto).

Construí uma casa de banho anexada à casa que não existia. Reparei os tetos dos quartos e todas 
as portas. A janela da caixa- de-escadas foi ampliada para dar mais luz à casa.” 
subsídio de invalidez, 4.º ano de escolaridade, idoso).

Arranjei o telhado e fiz obras na sala. Faço obras de manutenção regularmente.” 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).

O gráfico da figura 5.90 mostra que, 
residentes inquiridos (79%) deseja ver melhoradas as condições de habitabilidade da sua habitação. 
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Para exemplificar as perceções e expetativas dos residentes inquiridos quanto à necessidade/vontade 
de melhorar a sua unidade habitacional, apresentam
com as perguntas H7 da FA: Gostaria de ter melhorias na sua habitação? Quais? Os depoimentos 
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Construí uma casa de banho e cozinha. Mas, agora a casa de banho precisa de ser arranjad
Residente R2a: reformado sem apoio, sem escolaridade; idoso).

Obras periódicas consoante a necessidade.” 

Pintei e estou à espera que o proprietário arranje a cobertura.” 
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banho num compartimento exterior à habitação.”
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Fiz as obras todas, esta casa era um caco velho, foi eu que arranjei tudo.” 
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Arranjei a cobertura, o soalho, pus janelas novas de alumínio e persianas de plástico.” 
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Construí uma casa de banho anexada à casa que não existia. Reparei os tetos dos quartos e todas 
escadas foi ampliada para dar mais luz à casa.” 

subsídio de invalidez, 4.º ano de escolaridade, idoso).

Arranjei o telhado e fiz obras na sala. Faço obras de manutenção regularmente.” 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).

O gráfico da figura 5.90 mostra que, independentemente de efetuarem ou não obras, a maior parte dos 
residentes inquiridos (79%) deseja ver melhoradas as condições de habitabilidade da sua habitação. 
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 R12a: reformado 

Mudei as canalizações, mas ficou mal feito, coloquei um cilindro novo.” (Residente 
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independentemente de efetuarem ou não obras, a maior parte dos 
residentes inquiridos (79%) deseja ver melhoradas as condições de habitabilidade da sua habitação.   
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Para exemplificar as perceções e expetativas dos residentes inquiridos quanto à necessidade/vontade 
se adaptações de alguns depoimentos relacionados 

com as perguntas H7 da FA: Gostaria de ter melhorias na sua habitação? Quais? Os depoimentos 
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(adaptados) em baixo indicados que revelam 3 tipos de situações210 (situações de desespero, de falta de 
recursos económicos, ou de falta de informação, acomodação e sentido de pertença):  

. “Deitar tudo abaixo! Fazer uma casa nova. Queria uma casa encerrada, não dividida, com uma casa 
de banho completa.” (Residente R14b: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Morar noutro sítio.” (Residente R16a: desempregado com RSI, sem escolaridade, adulto).  

. “Se a casa cair nós compomos.” (Residente R38a: empregado no 3.º sector, 9.º ano de escolaridade, 
adulto).  

. “Arranjar as escadas que estão só apoiadas pela passadeira. Colocar um poliban na casa de banho, 
reparar o cilindro, remodelar a cozinha e meter um sistema de exaustão de fumos.” (Residente R39a: 
recebe subsídio de invalidez, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Uma casa de banho no interior da habitação com poliban, uma casa um pouco maior, com menos 
escadas de acesso à habitação e que a máquina de lavar seja arranjada.” (Residente R40a: reformado 
com pensão, sem escolaridade, idoso).  

. “Arranjar o telhado e o teto, porque um dia isto vai abaixo.” (Residente R41a: reformado com 
pensão, 4.º ano de escolaridade, adulto). 

. “Melhoria das escadas, que não se consegue subir, ou criar outra alternativa para subir.” 
(Residente R42a: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, adulto). 

. “Desejaria de ter uma casa mais pequena e alguém que tomasse conta de mim. Não queria subir 
degraus e gostava de ter uma casa de banho melhor.” (Residente R1a: reformado com pensão, sem 
escolaridade, idoso).  

. “Ter o saneamento arranjado, não ter humidade na habitação, e ter uma casa de banho melhor.” 
(Residente R6a: desempregado com RIS, 4.º ano de escolaridade, adulto).  

. “Uma casa mais pequena, uma casa de banho completa e que a casa apanhe sol.” (Residente R10a: 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Arranjar tubos de queda exteriores, dotar as escadas interiores de um corrimão, arranjar estuques 
das paredes e pintar!” (Residente R11a: reformado com pensão, menos que o 4.º ano de escolaridade, 
idoso).    

. “Fazer obras, retirar as humidades da casa.” (Residente R25a: empregado no 3.º Sector, 4.º ano de 
escolaridade; adulto).      

. “Obras de reparação de janelas, vidros, portas e cobertas.” (Residente R33a: habita no 3.º andar, 
reformado com pensão, menos que o 4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Arranjar as infiltrações da casa de banho e fechar a janela da cozinha.” (Residente R18a: 
reformado com pensão; 9.º ano de escolaridade; adulto). 

. “Refazer a cozinha, ter uma cozinha mais moderna com mais espaço.” (Residente R21a: reformado 
com pensão, 9.º ano de escolaridade, idoso). 

. “A única solução era deitar abaixo e fazer tudo de novo.” (Residente R22a: reformado com pensão, 
4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Desinfestação de ratos e arranjar o chão.” (Residente R20a: reformado com pensão, 4.º ano de 
escolaridade, adulto). 

. “Nós vamos dando um jeito a tudo.” (Residente R8a: habita no 2.º andar; reformado com pensão; 4.º 
ano de escolaridade; idoso). 

                                                      
210 Situações que foram reveladas por diversos autores quando estudado a satisfação residencial no ponto 2.5.1. 
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. “Não quer

. “Faço as minhas obras.

 

De uma forma geral constata
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 
poderão melhorar 
depoimentos dos residentes constata
residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 
local.  

Na figura 5.91 
morar na habitação. Sublinh
edifício (80%) 

Figura 5.91

 

Da pergunta do ponto H8 da FA: Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? Apresentam
se em seguida alguns depoimentos (adaptados) que resultaram da resposta:

 . “Tem de ter uma intervenç
escolaridade,

. “É onde eu vivo

. “Pela história do edifício

. “Este edifício devia ser deitado abaixo e construir um novo
escolaridade,

. “Está localizado na
escolaridade,

. “Embora esteja degradado vale pelo sítio e pela zona
menos que o 4.º ano de escolaridade,

. “Aqui era um convento antigo, 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso
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Não quero que façam obras.

Faço as minhas obras.

De uma forma geral constata
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 
poderão melhorar substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
depoimentos dos residentes constata
residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

Na figura 5.91 afere-se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
morar na habitação. Sublinh
edifício (80%) e considera 

91 - Perceção dos residentes sobre o valor patrimonial dos edifício

Da pergunta do ponto H8 da FA: Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? Apresentam
se em seguida alguns depoimentos (adaptados) que resultaram da resposta:

Tem de ter uma intervenç
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Satisfação em morar no edifício

ATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO 

o que façam obras.” (Residente 

Faço as minhas obras.” (Residente 

De uma forma geral constata-se que os residentes aspiram por melhorias na sua unidade habitacional, 
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 

substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
depoimentos dos residentes constata
residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
morar na habitação. Sublinha-se que a maioria dos residentes inquiridos gosta de 

considera que tem valor patrimonial (89%).
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se que os residentes aspiram por melhorias na sua unidade habitacional, 
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 

substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
depoimentos dos residentes constata-se existir uma grande capacidade de adaptação por parte dos 
residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
se que a maioria dos residentes inquiridos gosta de 

que tem valor patrimonial (89%).
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“Embora esteja degradado vale pelo sítio e pela zona
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há um relato sobre a história deste edifício
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R8b: reformado com pensão, sem escolaridade,

empregado no 3.º se

se que os residentes aspiram por melhorias na sua unidade habitacional, 
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 

substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
se existir uma grande capacidade de adaptação por parte dos 

residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
se que a maioria dos residentes inquiridos gosta de 

que tem valor patrimonial (89%).

erceção dos residentes sobre o valor patrimonial dos edifício

residirem nesses edifícios

Da pergunta do ponto H8 da FA: Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? Apresentam
se em seguida alguns depoimentos (adaptados) que resultaram da resposta:
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desempregado sem apoio, 9.º ano de escolaridade,

R14b: reformado com pensão, 4.º

Este edifício devia ser deitado abaixo e construir um novo

(Residente R20a:

“Embora esteja degradado vale pelo sítio e pela zona.”
 

um relato sobre a história deste edifício
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).   
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reformado com pensão, sem escolaridade,

empregado no 3.º sector, 9.º ano de escolaridade,

se que os residentes aspiram por melhorias na sua unidade habitacional, 
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 

substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
se existir uma grande capacidade de adaptação por parte dos 

residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
se que a maioria dos residentes inquiridos gosta de 

que tem valor patrimonial (89%). 

erceção dos residentes sobre o valor patrimonial dos edifícios 

residirem nesses edifícios 

Da pergunta do ponto H8 da FA: Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? Apresentam
se em seguida alguns depoimentos (adaptados) que resultaram da resposta:

 R7b: reformado com RIS, 9.º ano de 

desempregado sem apoio, 9.º ano de escolaridade,

R14b: reformado com pensão, 4.º

Este edifício devia ser deitado abaixo e construir um novo.” (Resident

R20a: reformado com pensão, 4.º ano de 

” (Residente 

um relato sobre a história deste edifício
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Edifício com Valor Patrimonial

Sim
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reformado com pensão, sem escolaridade,

ctor, 9.º ano de escolaridade,

se que os residentes aspiram por melhorias na sua unidade habitacional, 
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 

substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
se existir uma grande capacidade de adaptação por parte dos 

residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
se que a maioria dos residentes inquiridos gosta de 

 onde moram e a satisfação de 

Da pergunta do ponto H8 da FA: Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? Apresentam
se em seguida alguns depoimentos (adaptados) que resultaram da resposta: 

reformado com RIS, 9.º ano de 

desempregado sem apoio, 9.º ano de escolaridade,

R14b: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade,

” (Residente R15a: 

reformado com pensão, 4.º ano de 

 R23b: empregado 3.º sector,

um relato sobre a história deste edifício.” (

89%

11%

Edifício com Valor Patrimonial

Sim Não

reformado com pensão, sem escolaridade, idoso).

ctor, 9.º ano de escolaridade, adulto).

se que os residentes aspiram por melhorias na sua unidade habitacional, 
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 

substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
se existir uma grande capacidade de adaptação por parte dos 

residentes às restrições e condições de habitabilidade deficientes dos edifícios; os rendimentos e 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
se que a maioria dos residentes inquiridos gosta de residir no 

onde moram e a satisfação de 

Da pergunta do ponto H8 da FA: Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? Apresentam

reformado com RIS, 9.º ano de 

desempregado sem apoio, 9.º ano de escolaridade, adulto).     
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se que os residentes aspiram por melhorias na sua unidade habitacional, 
mas que são frequentemente modestos a apontar necessidades, acreditando que pequenas intervenções 

substancialmente a sua qualidade de vida. Dos estudos feitos e da análise dos 
se existir uma grande capacidade de adaptação por parte dos 

os rendimentos e 
rendas baixas e o sentido de pertença do local serão fatores relevantes que justificam a permanência no 

se a perceção dos residentes em relação ao valor do edifício e à satisfação em 
no seu 

 

onde moram e a satisfação de 

Da pergunta do ponto H8 da FA: Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? Apresentam-

reformado com RIS, 9.º ano de 

.      

idoso).          

, 4.º ano de 

reformado com pensão, 4.º ano de 

R23b: empregado 3.º sector, 

 R27a: 
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. “Edifício com mais de 200 anos.“ (Residente R27b: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, 
idoso).   

 . “Pelo sítio que é maravilhoso.” (Residente R29a: reformado com pensão; menos 4.º ano de 
escolaridade, adulto).   

. “Este edifício deve ter 150 anos.” (Residente R30a: reformado com pensão, curso industrial, idoso). 

. “O edifício vale pela zona que é muito boa.” (Residente R33a: reformado com pensão, com menos 
4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Edifício todo em pedra e pertence ao seminário da Sé.” (Residente R39a: inválido com subsídio de 
invalidez, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Pelo sítio e antiguidade.” (Residente R42a: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

 

Em relação à pergunta incluída no ponto H8 da FA: Gosta de morar nesta habitação? Apresentam-se 
as seguintes opiniões (adaptadas): 

. “Casei nesta habitação.” (Residente R2a: reformado sem apoio, sem escolaridade, idoso). 

. “Renda muito elevada e casa muito húmida.” (Residente R6a: desempregado com RIS, 4.º ano de 
escolaridade, adulto). 

. “Não consigo subir escadas.” (Residente R14b: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, 
idoso). 

. “As escadas parecem que vão cair.” (Residente R15b: 4.º ano de escolaridade, adulto). 

. “Adoro morar aqui. Sempre morei aqui.” (Residente R20a: reformado com pensão, 4.º ano de 
escolaridade, adulto). 

. “A casa está degradada e não gosto de viver nestas condições.” (Residente R33a: reformado com 
pensão; menos de 4.º ano de escolaridade; idoso). 

. “O edifício está vazio, mas gosto de morar no sítio.” (Residente R34a: reformado com pensão. 4.º 
ano de escolaridade, idoso). 

.“Pela centralidade. Tenho orgulho em morar na baixa do Porto. Adoro.” (Residente R38a: 
empregado no 3.º sector, 9.º ano de escolaridade, adulto). 

. “Pela renda baixa e pelo tempo que já vivo aqui.” (Residente R40a: reformado com pensão, sem 
escolaridade, idoso). 

. “Sempre morei aqui e gosto desta zona, é perto de tudo, têm café, igreja, jardim e é muito perto de 
tudo e a casa possui um quintal.” (Residente R41a: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, 
idoso). 

 

Quando os residentes foram questionados sobre se têm outra habitação, 90% dos inquiridos afirmam 
que só têm uma habitação, não tendo familiares nem amigos que os possam acolher, caso o edifício 
necessite de obras (figura 5.92). 
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O ponto H8 da FA contém ainda a pergunta: 
pergunta, apenas 11% dos inquiridos responderam que sim (figura 5.93). Os restantes inquiridos 
(89%) afirmam não ter possibilidade financeira, ou outro recurso social que lhes permita mudar de 
casa.  
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pergunta, apenas 11% dos inquiridos responderam que sim (figura 5.93). Os restantes inquiridos 

afirmam não ter possibilidade financeira, ou outro recurso social que lhes permita mudar de 
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pergunta, apenas 11% dos inquiridos responderam que sim (figura 5.93). Os restantes inquiridos 

afirmam não ter possibilidade financeira, ou outro recurso social que lhes permita mudar de 
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 Número de residentes 

O ponto H8 da FA contém ainda a pergunta: 
pergunta, apenas 11% dos inquiridos responderam que sim (figura 5.93). Os restantes inquiridos 

afirmam não ter possibilidade financeira, ou outro recurso social que lhes permita mudar de 

Disponibilidade dos residentes para mudança de unidade de habitação
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O ponto H8 da FA contém ainda a pergunta: Tem possibilidade de 
pergunta, apenas 11% dos inquiridos responderam que sim (figura 5.93). Os restantes inquiridos 
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Tem possibilidade de mudar de habitação? A esta 
pergunta, apenas 11% dos inquiridos responderam que sim (figura 5.93). Os restantes inquiridos 
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R17a: reformado com pensão, 4.º ano de 

, e que dê para 
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mudar de habitação? A esta 
pergunta, apenas 11% dos inquiridos responderam que sim (figura 5.93). Os restantes inquiridos 

afirmam não ter possibilidade financeira, ou outro recurso social que lhes permita mudar de 
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. “Gostava de ir para outro sítio, estou saturada.” (Residente R23b: empregado no 3.º sector, 4.º ano 
de escolaridade, adulto). 

. “Logo que possa, quero mudar para perto.” (Residente R27a: reformado com pensão, 4.º ano de 
escolaridade, idoso). 

. “Só se tivesse dinheiro para comprar outra habitação.” (Residente R30a: reformado com pensão, 
curso industrial, idoso). 

. “Não, mas gostaria de mudar se fosse apoiada.” (Residente R33a: reformado com pensão, menos de 
4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “Não, a não ser para uma casa no passeio ao lado e que seja mais pequena.” (Residente R38a: 
empregado no 3.º sector, 9.º ano de escolaridade, adulto). 

. “ Não, mas gostava de morar noutra casa nesta zona.” (Residente R42a: reformado com pensão, sem 
escolaridade, idoso). 

  

Os inquéritos presenciais realizados permitiram constatar que os residentes com maior grau de 
escolaridade são aqueles que expressam de forma mais clara as suas necessidades básicas, e que têm 
maior consciência sobre as necessidades de intervenção nas unidades de habitação dos edifícios onde 
residem. No entanto, o gráfico da figura 5.94 mostra que, independentemente da escolaridade dos 
residentes, a larga maioria reconhece que os edifícios têm valor, gosta de morar no edifício, mas 
gostaria de melhorar as condições da sua unidade habitacional. 

 

Figura 5.94 - Relação entre a escolaridade dos responsáveis pelo agregado familiar e a perceção sobre o valor 

dos edifícios e desejo de melhorar as condições da unidade de habitação 

 

Tendo em conta alguns dos aspetos referidos anteriormente, pretende-se com a figura 5.95 fazer uma 
síntese da perceção dos residentes inquiridos sobre as características da sua unidade habitacional. O 
gráfico de radar mostra que os residentes idosos sentem menos privacidade do que os adultos com 
valores de 68% e 75%, respetivamente. A fácil acessibilidade ao e no edifício é percecionada apenas 
por 44% dos idosos, mas por 80% dos adultos. Por outro lado, 37% dos residentes idosos reconhecem 
que necessitam de receber apoio de assistentes sociais, contra 30% de adultos. Finalmente, e apesar da 
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maioria dos residentes desejar, de forma geral, melhorar as condições de ha
de habitação, 78% dos residentes idosos manifestam satisfação geral com as características da sua 
unidade de habitação, contra 50% dos adultos.

Figura 

 

5.5.3. PERCEÇÃO DOS 

O questionário da FA interroga os residentes sobre a sua perceção em relação à área de residência, 
nomeadamente à segurança, aos viz
nomear as características que mais apreciam nesta área. No final
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responderam que se sentem seguros na área de residência (figura 5.
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maioria dos residentes desejar, de forma geral, melhorar as condições de ha
de habitação, 78% dos residentes idosos manifestam satisfação geral com as características da sua 
unidade de habitação, contra 50% dos adultos.
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As respostas negativas advêm, maioritariamente, de pessoas idosas que vivem sozinhas e que têm 
problemas de mobilidade211. Apresentam-se alguns depoimentos (adaptados) de residentes que deram 
resposta negativa a esta pergunta: 

 . “Tenho medo, a rua é escura.” (Residente R7a: reformado com pensão, sem escolaridade, idoso). 

. “Tentaram arrombar a porta e estragaram a fechadura da porta de entrada do prédio.” (Residente 
R10a: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso).   

. “ A rua é escura e com grupos de jovens estranhos.” (Residente R11a: reformado com pensão, 
menos de 4.º ano de escolaridade, idoso). 

. “ A zona não tem segurança, e as portas dos edifícios são arrombadas.” (Residente R14a: reformado 
com pensão, sem escolaridade, idoso). 

“Pelo prédio que não é seguro.” (Residente R14b: reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, 
idoso). 

“ Existem grupos de gangsters na rua que tentam assaltar.” (Residente R24a: reformado com pensão, 
4.º ano de escolaridade, idoso). 

“A zona é barulhenta, estranha, e com gente estranha.” (Residente R34a: habita no rés-do-chão, 
reformado com pensão, 4.º ano de escolaridade, idoso). 

“A zona está um pouco degradada e tem gente estranha.” (Residente 42a: reformado com pensão, sem 
escolaridade, idoso). 

 

Relativamente à vizinhança, o questionário inclui as seguintes perguntas: Tem contacto frequente com 
familiares que habitam na vizinhança, vizinhos, amigos, ou outros? Os vizinhos comunicam entre si e 
são simpáticos? Os resultados da primeira pergunta estão representados na figura 5.97. 

  

Figura 5.97 - Perceção dos residentes em relação à vizinhança  

 

                                                      
211 Aspetos revelados por diversos autores quando estudado a satisfação residencial no ponto 2.5.2 deste trabalho. 
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Da análise deste gráfico constata-se que os residentes criam maiores laços de amizade e de contacto 
primeiro com vizinhos, depois com amigos e só depois com familiares a habitar na vizinhança. Por 
outro lado, quando inquiridos, a grande maioria dos residentes (90%) considera que os vizinhos são 
simpáticos e os relatos mostram existir hábitos de interajuda, fatores que contribuem para o grau de 
satisfação residencial percecionado. 

À questão sobre quais os equipamentos e serviços, incluídos num elenco de 17 hipóteses, que mais 
usam na área de residência (figura 5.98), 89% das respostas indicam ser o hospital e 87% o posto 
médico. Em relação à compra de produtos, 77% dos residentes dizem recorrer à mercearia local, ou 
seja usam o comércio tradicional próximo da sua habitação. A isto não será também indiferente o facto 
da maior parte dos inquiridos viver no centro histórico, ser idoso e apresentar mobilidade 
condicionada. É interessante notar que os espaços para a recolha de lixo são usados por 56% dos 
residentes, ou seja mais de metade dos residentes tem consciência da importância deste tipo de 
equipamentos no centro do Porto. Por outro lado, entre os equipamentos e serviços mais elencados 
surge em 6º lugar a junta de freguesia, com 33% dos inquiridos a responderem que vão regularmente à 
junta de freguesia, identificando-a como um importante serviço de apoio social. 

 

Figura 5.98 - Equipamentos, instalações e serviços mais usados pelos moradores na área de residência  
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No fim do inquérito são colocadas duas questões que sintetizam as questões anteriores, e que incidem 
sobre a satisfação residencial dos inquilinos em relação à habitação e área de residência. Ambas 
assentam em respostas de escolha múltipla com as opções: insatisfei
muito satisfeito (figura 5.102).
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idosos com cerca de 90% de respostas positivas. Em relação à facilidade na acessibilidade aos serviços 
públicos e aos equipamentos e transportes públicos, os residentes adultos têm uma perceção mais 
positiva (90%) do que os idosos (76%). Contudo, são os residentes idosos que apresentam maior 
satisfação geral em morar na sua área de residência (100%), quando comparados com os residentes 
adultos (85%). 

  

Figura 5.103 - Relação entre o perfil dos residentes e a satisfação com as características da área de residência  

 

5.5.4. SÍNTESE DA SATISFAÇÃO RESIDENCIAL DOS MORADORES 

Em termos gerais, o questionário da FA mostra que a maioria dos residentes que habitam os edifícios 
da amostra é idosa, apresenta rendimentos e rendas baixas e vive há muito tempo na sua unidade 
habitacional querendo aí permanecer, ou seja demonstra ter criado um sentido de pertença do local212. 
Apesar disso, declara sentir desconforto térmico no Inverno, situação que resulta em parte da ausência 
de equipamentos e instalações de aquecimento, fator que se atribui, de um modo geral, aos baixos 
recursos económicos dos residentes. Sobretudo, os idosos afirmam sentir falta de privacidade e 
dificuldade em se movimentarem na habitação, nomeadamente em subir escadas. As más condições de 
habitabilidade relatadas levam os moradores a procurar resolver, ou mitigar os problemas, fazendo 
obras, nem sempre adequadas, às quais os proprietários se mantêm alheios213. A baixa escolaridade, 
muitas vezes associada a rendimentos baixos, contribuem para algum sentimento de acomodação que 
expressam, embora reconhecendo as condições precárias em que vivem. 

A avaliação mostra também que nem sempre os fatores maior idade, maior duração de vivência na 
unidade de habitação e pior estado de conservação dos edifícios estão associados a rendas mais baixas, 
não existindo correlação entre o agregado familiar e esses valores. Por outro lado, os residentes que 
vivem em edifícios que sofreram obras de remodelação estão sujeitos a rendas mais altas, não 
reconhecendo uma melhoria significativa nas suas condições de habitabilidade.  

                                                      
212 Aspetos que vêm de encontro aos estudos de Adriaanse (2007), Dekker et al. (2011) e Herfert, Neugebauer e Smigiel 

(2012) referidos na análise da satisfação residencial, no capítulo 2. 
213 Relações de satisfação residencial também apontadas por Lu (1999), Dekker et al. (2011) e Herfert, Neugebauer e Smigiel 

(2012) em vários aglomerados urbanos na Europa Central e de Leste. 
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O inquérito mostra ainda que, em geral, os residentes fazem um uso convencional da habitação, 
embora os aglomerados correspondentes as famílias clássicas e alargadas mostrem necessidade de 
incluir outros usos (e.g. trabalhar, estudar e brincar) na satisfação das suas necessidades. Por outro 
lado, as famílias alargadas e monoparentais são aquelas que mais percecionam a habitação como 
pequena, enquanto as famílias clássicas e casais afirmam que a sua habitação tem um tamanho médio 
satisfatório. Estes resultados mostram existir relações entre o tipo de agregado familiar, as 
necessidades que sentem, o uso que fazem e a perceção que demonstram em relação ao seu espaço 
habitacional214. 

Relativamente à área de residência, os moradores idosos têm tendência a demonstrar maior 
insegurança, embora sejam os que criam mais empatia e laços com a vizinhança. São também os 
residentes idosos que revelam maior insatisfação em relação à acessibilidade na área de residência, 
embora todos os idosos inquiridos tenham manifestado satisfação geral com a área de residência; a 
existência de serviços de saúde, mercearias e transportes públicos é referida como um fator importante 
de satisfação residencial215. 

Como nota final, este estudo sublinha a necessidade de definir ações de intervenção bem sustentadas 
que proporcionem uma real melhoria da qualidade de vida aos seus residentes. 

 

5.6. CLASSES DE EDIFÍCIOS  

Nos pontos anteriores foram analisados os dados qualitativos relativos às dimensões patrimoniais, 
técnicas e sociais. Foram elaborados estudos estatísticos com base na atribuição de critérios de 
ponderação, transformando os dados qualitativos relativos às dimensões patrimoniais e técnicas em 
dados quantitativos; mensuraram-se e compararam-se elementos que conferem valor patrimonial aos 
edifícios, identificaram-se e mensuraram-se anomalias encontradas e identificaram-se os residentes e a 
sua perceção em relação ao edifício e área de residência. Este estudo permitiu justificar a consideração 
de classes associadas às dimensões patrimoniais e técnicas, dividindo o intervalo global das variáveis 
em quatro sub-intervalos de igual dimensão. Em particular, esta análise permitiu catalogar a amostra 
em quatro classes de valor patrimonial, designadas neste ponto pelas letras A, B, C e D e organizadas 
por ordem decrescente do valor associado, de A para D. 

Esta classificação servirá agora de ponto de partida para o estudo conjunto das dimensões patrimonial, 
técnica e social anteriormente analisadas de forma isolada. Pretende-se, de modo particular, averiguar 
tendências que permitam correlacionar as diferentes dimensões da análise e, em última análise, criar 
condições que permitam propor níveis de intervenção. A figura 5.104 apresenta os valores médios 
referentes ao valor patrimonial, às condições de segurança e às condições de habitabilidade dos 42 
edifícios da amostra organizados pelas classes A, B, C e D. Este gráfico identifica, de forma sumária, 
o perfil global de cada edifício da amostra dentro de sua classe de valor patrimonial. Note-se que o 
valor patrimonial é um dos parâmetros principais que a metodologia desenvolvida neste trabalho 
sublinha: promover a reabilitação do património edificado, tendo em conta o seu estado de degradação 
e as necessidades diferenciadas dos residentes que o habitam, mas garantindo a preservação das 
características particulares que o distinguem e o valorizam. 

                                                      
214 Estudos elaborados Bruin e Cook (1997), Amérigo e Aragonés (1997) e Casals-Tres, Arcas-Abella e Cuchí Burgos 

(2013). 
215 Características já referidas por Pan Ké Shon (2007); (2004); Mohit, Ibrahim e Rashid (2010); Sam, Zain e Saadatian 

(2012) e Osborne et al. (2012). 
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Quadro 5.43 - Perfil dos edifícios que compõem a classe A 

Classe A [2,25; 3,00] 

Edifícios 

37 

Séc. 

XX 

29 

Séc. 

XIX 

14 

Séc. 

XIX 

24 

Séc. 

XVIII 

36 

Séc. 

XIX 

22 

Séc. 

XX 

41 

Séc. 

XIX 

30 

Séc. 

XIX 

38 

Séc. 

XIX 

34 

Séc. 

XIX 

31 

Séc. 

XIX 

19 

Séc. 

XVIII 

10 

Séc. 

XIX 

9 

Séc. 

XVIII 

Média C.V* 

Valor 

Patrimonial 
2,78 2,70 2,65 2,59 2,59 2,59 2,57 2,51 2,50 2,50 2,39 2,33 2,30 2,26 2,52 6% 

Condições de 

Segurança 
2,18 1,40 1,28 2,46 1,83 0,83 1,80 2,54 2,38 1,57 1,09 2,63 1,59 2,57 1,87 31% 

Condições de 

Habitabilidade 
2,13 0,89 1,23 1,73 1,37 1,14 1,57 2,00 1,72 1,04 1,50 2,22 1,48 1,96 1,57 25% 

*C.V. = Coeficiente de variação217. 

 

O gráfico de linhas da figura 5.105, representativo dos valores médios do quadro 5.43, realça a 
existência, dentro da classe A, de edifícios com condições bastante distintas. Por outro lado, as 
condições de segurança e habitabilidade apresentam variações comparáveis, denotando alguma 
tendência para o melhoramento destas condições com o decréscimo do valor patrimonial. Em 
particular, o edifício 22 apresenta os valores mais baixos das médias das variáveis globais das 
condições de segurança e habitabilidade e o edifício 19 os valores mais altos. Estes edifícios serão 
posteriormente alvo de uma análise mais detalhada. 

 

Figura 5.105 - Variáveis globais do valor patrimonial, das condições de segurança e das condições de 

habitabilidade dos edifícios da classe A 

 

O gráfico de barras da figura 5.106 apresenta, em percentagem, os resultados referentes aos itens de 
avaliação da FA que compõem as três dimensões (patrimonial, técnica e social) para os edifícios da 
classe A. Este gráfico permite destacar as características que conferem valor patrimonial aos edifícios, 
aferir as anomalias mais recorrentes e realçar os critérios que contribuem para uma maior ou menor 
satisfação residencial dos moradores destes edifícios.  

Os elementos interiores e exteriores, bem como os materiais e técnicas construtivas dos edifícios desta 
classe apresentam valores elevados, confirmando a integração destes edifícios nesta classe. A entrada 
                                                      
217 Coeficiente de variação: quociente entre a média e o desvio padrão em percentagens. Quanto maior é o coeficiente de 

variação menos homogénea é a distribuição. 
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de água, e consequente degradação material, o destacamento entre paredes não estruturais transversais 
e a existência de fendas diagonais passantes nestas paredes são anomalias fortemente presentes no 
item das condições de segurança estrutural. Sublinha-se que todos os edifícios da classe A apresentam 
anomalias que afetam a segurança contra incêndios dos edifícios: instalações com botijas de gás em 
locais mal ventilados, caixas de escadas e caminhos de evacuação em materiais combustíveis, 
instalações elétricas desadequadas e em más condições e paredes de meação que não se prolongam 
0,60m acima da cota dos telhados. Já na segurança ao uso normal dos edifícios, destaca-se nesta classe 
a degradação material das portas e janelas exteriores dos edifícios. 

Na identificação das condições de habitabilidade, constata-se existirem infiltrações de água 
provenientes das coberturas, dos terraços e dos vãos das fachadas, e a falta de ventilação natural com a 
consequente presença de humidade e ocorrência de bolores e manchas. Detetaram-se também sistemas 
de distribuição de água potável em condições inadequadas, existindo ainda canalizações em chumbo 
em muitos edifícios. As condições de acessibilidade também se destacam com caixas-de-escadas de 
vão reduzido e sem elevadores e o acesso nos pisos difícil. Estes aspetos influenciam de forma 
negativa as condições de habitabilidade, mas também a perceção dos residentes em relação à 
habitação.  

Os residentes inquiridos dos edifícios da classe A são maioritariamente idosos, com escolaridade não 
superior ao 4º ano, e vivem há muito tempo nas habitações (quadro B11 do Anexo B). Manifestam, na 
sua grande maioria, desejo de melhorar as condições da habitação, sobretudo em relação ao conforto 
térmico no Inverno e à acessibilidade. Grande parte dos residentes considera que a sua habitação tem 
valor, percecionando segurança e testemunhando apego afetivo à habitação e área envolvente que 
justificam a vontade de permanecer no lugar/habitação. 

Assim, embora a classe A apresente edifícios com muito alto valor patrimonial, situação que é 
reconhecida pelos seus residentes, esse valor não resulta, numa preocupação especial pela 
manutenção/preservação desses edifícios. Salienta-se que as condições atuais dos edifícios resultam, 
em larga medida, da falta de ações periódicas de manutenção. 
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Figura 5.106 - Identificação dos elementos que conferem valor patrimonial, das anomalias referentes às 

condições de segurança e habitabilidade e da satisfação residencial relativa aos edifícios da classe A 
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5.6.2. CLASSE B 

A classe B, representada pelo intervalo do valor patrimonial [1,50;2,25[, é constituída por 17 edifícios. 
O quadro 5.44 apresenta os valores médios das variáveis globais correspondentes aos parâmetros valor 
patrimonial, condições de segurança e condições de habitabilidade obtidos para cada um desses 
edifícios. Tal como na classe A, as condições de segurança e habitabilidade apresentam coeficientes de 
variação baixos que revelam alguma homogeneidade dentro da classe.  

 

Quadro 5.44 - Perfil dos edifícios que compõem a classe B 

Classe B [1,50; 2,25[ 

Edifícios 

39 

Séc. 

XX 

35 

Séc. 

XIX 

42 

Séc. 

XIX 

1 

Séc. 

XVIII 

2 

Séc. 

XVIII 

32 

Séc. 

XIX 

8 

Séc. 

XIX 

7 

Séc. 

XVIII 

33 

Séc. 

XIX 

 

21 

Séc. 

XVIII 

 

23 

Séc. 

XIX 

5 

Séc. 

XIX 

6 

Séc. 

XVII 

11 

Séc. 

XIX 

 

17 

Séc. 

XVIII 

 

12 

Séc. 

XIX 

15 

Séc. 

XVIII 

Média C.V.* 

Valor 

Patrimonial 
2,24 2,21 2,19 2,17 2,15 2,10 2,07 2,06 2,04 2,03 2,00 1,99 1,99 1,98 1,81 1,72 1,72 2,03 7% 

Condições de 

Segurança 
2,24 1,58 1,91 1,07 1,44 2,08 1,77 2,44 1,02 1,75 1,77 2,53 1,00 1,22 1,9 2,41 1,46 1,74 26% 

Condições de 

Habitabilidade 
1,63 1,09 1,32 1,27 1,24 1,83 1,53 1,22 1,10 1,38 1,73 2,08 0,91 1,03 0,92 1,31 1,27 1,34 23% 

*C.V. = Coeficiente de variação. 

 

O gráfico de linhas da figura 5.107, representativo dos valores médios do quadro 5.44, realça a 
existência, dentro da classe B e tal como acontecia na classe A, de edifícios com condições bastante 
distintas. Nota-se que também neste caso as condições de segurança e habitabilidade apresentam 
variações comparáveis, ou seja parecem responder à mesma tendência de crescimento e 
decrescimento. Em particular, o edifício 6 apresenta os valores mais baixos das médias das variáveis 
globais das condições de segurança e habitabilidade e o edifício 5 os valores mais altos. 

 

Figura 5.107 - Tendência entre as variáveis globais do valor patrimonial e condições de segurança e de 

habitabilidade nos edifícios da classe B 

 

O gráfico de barras da figura 5.108 apresenta, em percentagem, os resultados referentes aos itens de 
avaliação da FA que compõem as três dimensões (patrimonial, técnica e social) para os edifícios da 
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classe B. Este gráfico permite destacar, na sequência do que foi feito para a classe A, as características 
que conferem valor patrimonial aos edifícios, aferir as anomalias mais recorrentes e realçar os critérios 
que contribuem para uma maior ou menor satisfação residencial dos moradores destes edifícios. 

Constata-se que os indicadores mais representativos do valor patrimonial destes edifícios são, nos 
elementos exteriores: a volumetria, a fachada, os caixilhos e as claraboias; nos elementos interiores: os 
pavimentos, as caixa-de-escadas e os caixilhos; e nos materiais e técnicas construtivas: a cantaria, a 
carpintaria, o estuque e a ferraria. 

Na segurança estrutural as anomalias mais significativas são a entrada de água na cobertura, a 
degradação material de paredes estruturais e não estruturais, tetos e caixas-de-escadas e a deformação 
dos tetos. No que diz respeito à segurança contra incêndios ressaltam, de entre as anomalias 
diagnosticadas, a existência de caixa-de-escadas e caminhos de evacuação em material combustível, 
de paredes de meação que não se prolongam 0,60m acima da cota dos telhados e a instalação de gás 
com botijas em locais mal ventilados. Na avaliação da segurança ao uso normal dos edifícios as 
anomalias que se destacam são a existência de pavimentos irregulares e com buracos. 

Na análise dos indicadores que constituem as condições de habitabilidade, as anomalias mais 
significativas incidem sobre os itens: instalações sanitárias incompletas; falta de iluminação, 
ventilação e higiene nos compartimentos destes edifícios; janelas e portas das fachadas sem resistência 
ao vento e promovendo correntes de ar; instalações sanitárias sem sistema de ventilação mecânico e 
em comunicação direta com cozinhas, copas, salas de jantar e estar. Identifica-se também a existência 
de humidade resultante de infiltrações de água através das coberturas, dos terraços e dos vãos das 
fachadas, e proveniente do solo por ascensão capilar, visível nas paredes dos pisos térreos. A 
existência de bolores e manchas é também um dos sinais visíveis destas anomalias. Verifica-se 
também existirem sistemas de distribuição de água potável e drenagem de águas pluviais em 
desadequadas condições, e más condições de acessibilidade resultantes dos fatores já referidos para a 
classe A e que são transversais a todos os edifícios da amostra.  

Os residentes inquiridos dos edifícios da classe B são maioritariamente idosos, com escolaridade não 
superior ao 4º ano, e vivem há muito tempo nas habitações (quadro B12 do Anexo B). Manifestam, na 
sua grande maioria, desejo de melhorar as condições da habitação, sobretudo em relação ao conforto 
térmico no Inverno e à acessibilidade. Grande parte dos residentes considera que a sua habitação tem 
valor, percecionando segurança e testemunhando apego afetivo à habitação e área envolvente que 
justificam a vontade de permanecer no lugar/habitação. 

Tal como na classe A, o alto valor patrimonial dos edifícios, situação que é reconhecida pelos seus 
residentes, não resulta, numa preocupação especial pela manutenção/preservação desses edifícios. 
Também neste caso as condições atuais dos edifícios resultam, em larga medida, da falta de ações 
periódicas de manutenção. 
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Figura 5.108 - Identificação dos elementos que conferem valor patrimonial, das anomalias referentes às 

condições de segurança e habitabilidade e da satisfação residencial relativa aos edifícios da classe B 
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5.6.3. CLASSE C 

A classe C, representada pelo intervalo do valor patrimonial [0,75;1,50[, é constituída por 7 edifícios. 
O quadro 5.45 apresenta os valores médios das variáveis globais correspondentes aos parâmetros valor 
patrimonial, condições de segurança e condições de habitabilidade obtidos para cada um desses 
edifícios. No presente caso, as condições de segurança e habitabilidade apresentam coeficientes de 
variação distintos, 41% e 13%, respetivamente, denotando existir uma maior homogeneidade nas 
condições de habitabilidade dentro da classe.  

 

Quadro 5.45 - Perfil dos edifícios que compõem a classe C 

Classe C [0,75; 1,50[ 

Edifícios 

26 

Séc. 

XVIII 

28 

Séc. 

XVIII 

27 

Séc. 

XVIII 

25 

Séc. 

XVIII 

20 

Séc. 

XIX 

3 

Séc. 

XVII 

13  

Séc.  

XVIII 

Média C.V.* 

Valor Patrimonial 1,43 1,39 1,36 1,33 1,15 1,11 0,95 1,25 13% 

Condições de Segurança 0,76 1,06 1,33 0,84 2,03 1,39 2,40 1,40 41% 

Condições de Habitabilidade 0,85 1,02 1,17 1,04 1,20 1,21 1,49 1,14 13% 

 *C.V. = Coeficiente de variação. 

 

O gráfico de linhas da figura 5.109, representativo dos valores médios do quadro 5.45, realça a 
existência, dentro da classe C e tal como acontecia nas classes anteriores, de edifícios com condições 
bastante distintas, havendo no entanto uma tendência mais acentuada para o melhoramento das 
condições de segurança e habitabilidade com a descida do valor patrimonial. Em particular, o edifício 
26 apresenta os valores mais baixos das médias das variáveis globais das condições de segurança e 
habitabilidade e os edifícios 13 e 20 com os valores mais altos.  

    

Figura 5.109 - Variáveis globais do valor patrimonial, das condições de segurança e das condições de 

habitabilidade dos edifícios da classe C 

 

O gráfico de barras da figura 5.110 apresenta, em percentagem, os resultados referentes aos itens de 
avaliação da FA que compõem as três dimensões (patrimonial, técnica e social) para os edifícios da 
classe C. Este gráfico permite destacar, na sequência do que foi feito para as classes anteriores, as 
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características que conferem valor patrimonial aos edifícios, aferir as anomalias mais recorrentes e 
realçar os critérios que contribuem para uma maior ou menor satisfação residencial dos moradores 
destes edifícios. 

Na identificação do valor patrimonial dos edifícios, verifica-se que os elementos exteriores têm agora 
uma contribuição mais baixa, em oposição à volumetria, às fachadas, aos caixilhos e às claraboias que 
continuam a ter uma participação elevada. Nos elementos interiores, os pavimentos, os tetos e as 
caixas-de-escadas são os que mais se destacam na valorização desta classe. Nos materiais e técnicas 
construtivas, os itens que têm maior incidência nos edifícios desta classe são a cantaria, a carpintaria, o 
estuque e a ferraria.  

Na análise da segurança, reconhece-se como anomalias estruturais significativas a entrada de água e a 
degradação material da cobertura e a deformação vertical das escadas. No entanto, também a 
degradação material das paredes estruturais e não estruturais, a deformação vertical dos pavimentos, 
assim como a degradação material e/ou deformação dos tetos têm uma elevada presença. Na 
identificação da segurança contra incêndios, as anomalias mais importantes são a existência de caixas-
de-escadas e caminhos de evacuação construídos em material combustível, a presença de paredes de 
meação que não se prolongam 0,60m acima da cota dos telhados e a localização de botijas de gás em 
locais mal ventilados. Na verificação das condições de segurança ao uso normal dos edifícios, destaca-
se a degradação material das portas e janelas exteriores dos edifícios e a existência de pavimentos 
irregulares e derrapantes. 

Na identificação das condições de habitabilidade, apresentam-se como anomalias representativas dos 
edifícios da classe C a existência de: instalações sanitárias incompletas, localizadas no interior dos 
edifícios, sem sistema de ventilação mecânico e em comunicação direta com outros compartimentos; 
cozinhas sem condutas de evacuação de fumos funcional e com falta de admissão de ar por condutas 
ou aberturas permanentes para o exterior; humidade resultante de infiltrações de água provenientes das 
coberturas, dos terraços e dos vãos das fachadas, e através do solo e visível nas paredes dos pisos 
térreos, promovendo o aparecimento de bolores e manchas; sistemas de distribuição de água potável e 
drenagem de águas residuais e pluviais em desadequadas condições; caixas-de-escadas com vãos 
reduzidos e sem elevadores; reduzida acessibilidade nos pisos dos edifícios. 

Os moradores inquiridos são maioritariamente adultos com uma escolaridade baixa, não ultrapassando 
o 4º ano de escolaridade, e que vivem há muito tempo na habitação (quadro B13 do anexo B). 
Revelam um considerável desconforto térmico, sobretudo no Inverno, mas pouca dificuldade no 
acesso no edifício e caixas-de-escadas. Valorizam o seu edifício, sentem-se seguros em viver na 
unidade de habitação e área de residência em geral e manifestam vontade de melhorar as condições de 
habitabilidade da sua habitação.  

Verifica-se que todos os residentes desta classe C consideram que os seus edifícios têm valor e 
percecionam segurança no edifício e área de residência, manifestando, no entanto, desejo de melhorar 
as condições existentes. Em particular, verifica-se que as condições de segurança e de habitabilidade 
menos boas dos edifícios contrastam com a perceção positiva dos residentes desta classe, sobretudo na 
acessibilidade no edifício e caixas de escadas. 
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Figura 5.110 - Identificação dos elementos que conferem valor patrimonial, das anomalias referentes às 

condições de segurança e habitabilidade e da satisfação residencial relativa aos edifícios da classe C 
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 Degradação material em paredes não estruturais
Deformação vertical do pavimento
Vibração excessiva do pavimento

Degradação material ou deformação do teto
Deformação vertical das escadas
Vibração excessiva das escadas

Degradação material das escadas
Caixa-de-escadas e caminho de evacuação em material combustível

Caixa-de-escadas e caminho de evacuação com má circulação e obstruídos
Caixa-de-escadas e caminho de evacuação sem ventilação adequada

Caixa-de-escadas e caminho de evacuação sem iluminação
Chaminés de cozinha a funcionar mal

Paredes de meação dos edifícios sem resistência ao fogo
Paredes de meação que não se prolongam 0,60m acima do telhado

Instalações elétricas desadequadas e em más condições
Instalações elétricas sem quadro disjuntores e sem ligação à terra.

Instalações de gás com botija de gás em local mal ventilado
Portas de entrada do edifícios degradadas e com mau funcionamento

Portas e janelas com degradação material
Pavimentos com desníveis sem proteção

Pavimentos irrregular e com buracos
Pavimentos derrapantes

Equipamentos de eletrodomésticos em mau estado
Compartimentos com área útil < 9,00m2
Largura entre compartimentos < 2,10m

Compartimentos com  pé direito < 2,40m em  50% da área útil
Cozinha incompleta

Instalação sanitárias incompletas
Aparelho de combustão dentro das instalações sanitárias sem ventilação

Edifícios e compartimentos sem ventilação, iluminação e higiene
Compartimentos principais sem ventilação, iluminação e higiene

Edifícios com fachadas que não recebem sol o ano inteiro
Edifícios e habitações sem ventilação transversal

Janelas e portas das fachadas sem resistência ao vento e deixam entrar corrente de ar
Instalações sanitárias no interior das construções

Instalações sanitárias sem sistema de ventilação mecânico
Instalações sanitárias em comunicação direta com outros compartimentos

Cozinha sem condutas de evacuação de fumos funcional
Cozinha sem admissão de ar por condutas ou aberturas permanentes para exterior

Infiltrações provenientes dos vãos das paredes, coberturas e terraços
Infiltrações provenientes das fugas das canalizações

Infiltrações provenientes das humidades do solo e paredes dos pisos térreos
Bolores e manchas provenientes das condensações superficiais

Presença de lixo, roedores ou pragas
Instalação e distribuição de água potável sem adequadas condições

Equipamento de produção de água quente em más condições
Sistema de drenagem de águas residuais em desadequadas condições

Sistema de drenagem de águas pluviais sem adequadas condições
Caixa-de-escadas sem auxilio de elevador

Caixa-de-escadas com reduzida largura da bomba
Caixa-de-escadas com vão reduzido

Acessibilidade reduzida nos pisos
Acessibilidade difícil no edifício e caixa-de-escadas

Habitação fria e muito fria de Inverno
Edifício com valor

Desejo de melhorar as condições de habitabilidade
Segurança na Habitação e área envolvente
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5.6.4. CLASSE D 

A classe D, representada pelo intervalo do valor patrimonial [0,00;0,75[, é constituída apenas por 4 
edifícios. O quadro 5.46 apresenta os valores médios das variáveis globais correspondentes aos 
parâmetros valor patrimonial, condições de segurança e condições de habitabilidade obtidos para cada 
um desses edifícios. No presente caso, as condições de segurança e habitabilidade apresentam 
coeficientes de variação baixos, denotando existir uma grande homogeneidade nas condições de 
segurança e habitabilidade dentro da classe. Realça-se também que o coeficiente de variação da 
variável valor patrimonial é bastante superior ao das classes anteriores: 23% contra 6%, 7% e 13% 
para as classes A, B e C, respetivamente. 

 

Quadro 5.46 - Perfil dos edifícios que compõem a classe D  

Classe D [0,00; 0,75[ 

Edifícios 4 Séc. XVIII 18 Séc. XVIII 40 Séc. XX 16 Séc. XX Média C.V* 

Valor Patrimonial 0,68 0,40 0,40 0,4 0,47 23% 

Condições de Segurança 2,25 2,67 2,62 2,51 2,51 6% 

Condições de Habitabilidade 2,08 1,83 1,03 1,80 1,69 23% 

              *C.V. = Coeficiente de variação. 

 
O gráfico de linhas da figura 5.111, representativo dos valores médios do quadro 5.46, mostra que os 
valores médios da variável global das condições de segurança são elevados. Em relação às condições 
de habitabilidade, dos 4 edifícios analisados apenas um apresenta um valor inferior a 1,50. Neste caso 
já não é tão clara a existência de edifícios com condições bastante distintas. No entanto, selecionaram-
se dois edifícios que se consideram relevantes dentro desta classe, os edifícios 18 e 16 (o edifício 4 é 
habitado pelos proprietários que fizeram as obras integrais e o edifício 40 foi parcialmente 
inspecionado). 

   

Figura 5.111 - Variáveis globais do valor patrimonial, das condições de segurança e das condições de 

habitabilidade dos edifícios da classe D 

 

Também para esta classe D construiu-se o gráfico de barras da figura 5.112 que permite destacar as 
características que conferem valor patrimonial aos edifícios, aferir as anomalias mais recorrentes e 
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realçar os critérios que contribuem para uma maior ou menor satisfação residencial dos moradores 
destes edifícios. 

Verifica-se que a volumetria, fachada e caixilhos são os elementos exteriores que mais conferem valor 
patrimonial a estes edifícios. Nos elementos interiores, não se regista grande incidência de elementos 
que confiram valor patrimonial significativo, embora se destaquem os pavimentos, caixilhos e 
chaminés. Nos materiais e técnicas construtivas, sobressai a arte da cantaria.  

Não se verifica uma grande incidência de anomalias nas condições de segurança estrutural dos 
edifícios. No entanto, foram detetadas entradas de água em coberturas e degradações materiais em 
paredes estruturais. Na verificação da segurança contra incêndios, identificam-se como anomalias mais 
representativas: a pouca ventilação e iluminação das caixas-de-escadas e caminhos de evacuação; a 
falta de prolongamento das paredes de meação acima da cota dos telhados a 0,60m; a localização de 
instalações com botijas de gás em locais mal ventilados. Já na segurança ao uso normal dos edifícios, 
constata-se a existência de pavimentos derrapantes e com desníveis sem proteção. 

Na identificação das condições de habitabilidade assinalam-se como anomalias mais significativas a 
falta de ventilação transversal e a existência de instalações sanitárias no interior das habitações sem 
ventilação mecânica. Sublinha-se que a presença de humidade através de infiltrações provenientes das 
coberturas, dos terraços dos vãos das fachadas, e por ascensão capilar através do solo e visível nas 
paredes dos pisos térreos, associada à falta de ventilação natural nestes edifícios, provoca o 
aparecimento de bolores e manchas. Também nesta classe se verifica, em geral, a existência de 
reduzidas condições de acessibilidade entre pisos, exceto num dos edifícios que tem elevador, e nos 
pisos.  

É de sublinhar que alguns edifícios desta classe sofreram alterações e remodelações ao longo de 
tempo, mas essas alterações não melhoraram a acessibilidade aos e nos edifícios, assim como não 
melhoraram o comportamento à humidade, ou seja pouco contribuíram para a melhoria das condições 
de habitabilidade dos edifícios da classe D. Esta evidência reforça, mais uma vez, a importância de um 
diagnóstico detalhado e dirigido antes de qualquer intervenção, bem como do apoio de técnicos 
especializados nas ações de intervenção nos edifícios. 

Os residentes dos edifícios da classe D dividem-se entre idosos e adultos, com escolaridade baixa e 
duração de vivência na habitação diversificada (quadro B14 do anexo B). Os indicadores mostram 
que, apesar do baixo valor patrimonial dos edifícios da classe D que parece refletir as grandes 
transformações/alterações, muitas vezes irreversíveis, que foram efetuadas ao longo do tempo, os 
residentes desta classe percecionam que o seu edifício tem valor. No entanto, estas transformações, 
não garantem as condições de habitabilidade que os residentes ambicionavam, já que manifestam 
necessidade de as melhorar; mais de metade dos residentes perceciona a sensação de frio e muito frio 
no Inverno. Por outro lado, os inquéritos testemunham que estes residentes não têm dificuldades de 
acesso ao edifício e à habitação e que se sentem seguros no edifício e área de residência. 
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Figura 5.112 - Identificação dos elementos que conferem valor patrimonial, das anomalias referentes às 

condições de segurança e habitabilidade e da satisfação residencial relativa aos edifícios da classe D 
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5.6.5. ANÁLISE GERAL DAS CLASSES DE EDIFÍCIOS 

A análise dos dados relativos às diferentes classes permite concluir que existem anomalias recorrentes 
e transversais a todas as classes, nomeadamente: a entrada de água, em particular pela cobertura, e a 
forte presença de humidade em todo o edifício; a degradação material (paredes, tetos, pavimentos, 
caixas-de-escadas e revestimentos, frequentemente resultante da entrada de água), em particular de 
janelas e portas exteriores; a adição de compartimentação nos espaços interiores sem as necessárias 
condições de ventilação e iluminação; a falta de ventilação natural e mecânica em compartimentos 
interiores e em instalações sanitárias e cozinhas; a existência de instalações sanitárias incompletas e 
condições desadequadas das redes de abastecimento de água potável e drenagem de águas residuais; a 
reduzida acessibilidade nas caixas-de-escadas e pisos e o reduzido potencial de melhoria destes 
elementos no pressuposto da preservação das suas características originais. 

Do estudo do perfil das classes de edifícios destacaram-se, em cada classe, dois edifícios, que se 
consideraram paradigmáticos de situações diferenciadas, ou seja, e de um modo geral, com valores 
médios mais altos e mais baixos nos parâmetros correspondentes às variáveis globais das condições de 
segurança e de habitabilidade. Procurou-se também que representassem edifícios que tivessem sido 
inspecionados na sua quase totalidade, ou seja que apresentassem um número significativo de 
residentes inquiridos. Foi neste pressuposto que foram selecionados os edifícios: 19 e 22 na classe A, 5 
e 6 na classe B, 20 e 26 na classe C e 16 e 18 na classe D, e representados na figura 5.113. 

 

Figura 5.113 - Variáveis globais do valor patrimonial e das condições de segurança e de habitabilidade dos 

edifícios selecionados 

 

O gráfico da figura 5.113 mostra não existir correlação entre valor patrimonial, condições de 
segurança e condições de habitabilidade, e a época originária da construção. Na realidade, o valor 
patrimonial está fortemente associado ao peso das alterações que foram sendo introduzidas ao longo 
dos anos e que podem ter desvirtuado as características que o valorizavam/distinguiam. Este aspeto é 
particularmente claro quando se analisam os edifícios da classe patrimonial mais baixa (D) e se contata 
terem sido submetidos a obras de intervenção/alteração importantes, irreversíveis, mas que, por outro 
lado, também não garantiram as condições de habitabilidade que os residentes ambicionavam.  

O quadro 5.47 apresenta um bilhete de identidade resumido de cada um destes edifícios; são incluídos 
apenas os requisitos da FA mais representativos do valor patrimonial e das condições de segurança e 
de habitabilidade destes edifícios, assim como alguns indicadores associados à satisfação residencial. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Séc. XX Séc. XVIII Séc. XIX Séc. XVII Séc. XVIII Séc. XIX Séc. XVIII Séc. XX

22 19 5 6 26 20 16 18

Classe A Classe B Classe C Classe D

Edifícios Paradigmáticos

Valor Patrimonial Condições de Segurança Condições de Habitabilidade



REABILITAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO: INTERVENÇÃO MÍNIMA E DIFERENCIADA COMO METODOLOGIA 

 

251 

Quadro 5.47 - Caracterização dos edifícios paradigmáticos organizados por classes 

Avaliação do Valor Patrimonial, condições de segurança e de habitabilidade dos casos 
paradigmáticos das classes A, B, C e D. 

Classe A Classe B Classe C Classe D 
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Volumetria x x + + * * - - 
Fachada x x + + * * -  
Caixilhos x x  +  *   
Claraboia x x + + *    
Chaminé  x  +     
Trapeira         
Água Furtada x x  +  *   
Varanda x x + +     
Elementos de ornamentação e decoração  x x  +  *   
Cor    +    - - 
Revestimentos e acabamentos de paredes x x  +     
Pavimentos x x + + * *   
Tetos x x + + * *   
Caixa-de-escadas x x +  * *   
Caixilhos x x + +     
Chaminés x x  +     
Elementos de ornamentação e decoração  x x  +     
Cantaria x x  + * * - - 
Carpintaria x x + +  *   
Estuque x x + + *    
Ferraria x x + +     
Azulejaria  x +   *   
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Entrada de água na cobertura  x  + * * - - 
Degradação material da cobertura  x  + * * - - 
Eliminação de elementos e/ou partes em paredes estruturais         
Eliminação de elementos e/ou partes em paredes não estruturais     *    
Fendas na ligação entre paredes estruturais transversais    + +     
Fendas na ligação entre paredes estruturais e não estruturais transversais  x +   *   
Fendas na ligação entre paredes não estruturais transversais  x  +     
Fendas diagonais passantes em paredes estruturais       - - 
Fendas diagonais passantes em paredes não estruturais  x +   n/a    
Deformações de paredes fora do seu plano em paredes estruturais    + * *   
Deformações de paredes fora do seu plano em paredes não estruturais  x    *   
Degradação material em paredes estruturais  x  + * * - - 
Degradação material em paredes não estruturais x x  + * *   
Deformação vertical do pavimento  x  + * *   
Vibração excessiva do pavimento  x       
Degradação material ou deformação do teto  x  + * *   
Deformação vertical das escadas  x  +  *   
Vibração excessiva das escadas         
Degradação material das escadas  x  +  *   
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Caixa-de-escadas e caminho de evacuação em material combustível x x + n/a * *   
Caixa-de-escadas e caminho de evacuação com má circulação e obstruídos    n/a  *   
Caixa-de-escadas e caminho de evacuação sem ventilação adequada    n/a     
Caixa-de-escadas e caminho de evacuação sem iluminação  x  n/a  *   
Chaminés de cozinha a funcionar mal n/a x n/a + n/a  n/a n/a n/a 
Paredes de empenas que não se prolongam 0,60m acima do telhado x x     - - 
Instalações elétricas desadequadas e em más condições  x + + * *   
Instalações elétricas sem quadro disjuntores e sem ligação à terra.  x  +  *   
Instalações de gás com botija de gás em local mal ventilado n/a  n/a  +  * n/a n/a 
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Portas de entrada dos edifícios degradadas e com mau funcionamento x x    *   
Portas e janelas com degradação material x x  +  *   
Pavimentos com desníveis sem proteção   +    -  
Pavimentos irregulares e com buracos x x  +  *   
Pavimentos derrapantes      * -  
Equipamentos de eletrodomésticos em mau estado n/a n/a  + *    
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Cozinha incompleta      * - - 
Instalação sanitárias incompletas  n/a  + * *   
Aparelho de combustão dentro das instalações sanitárias sem ventilação n/a  n/a n/a n/a  n/a n/a n/a 
Edifícios e compartimentos sem ventilação, iluminação e higiene     + *    
Compartimentos principais sem ventilação, iluminação e higiene x   + *    
Edifícios com fachadas que não recebem sol o ano inteiro         
Edifícios e habitações sem ventilação transversal     + *    
Janelas e portas das fachadas sem resistência ao vento e deixam entrar corrente de ar  x  +     
Instalações sanitárias no interior das construções  n/a  +  * - - 
Instalações sanitárias sem sistema de ventilação mecânico x  n/a + + * *   
Instalações sanitárias em comunicação direta com outros compartimentos x n/a + + * *   
 Cozinha sem condutas de evacuação de fumos funcional  x  +  *   
 Cozinha sem admissão de ar por condutas ou aberturas permanentes para exterior  x  +  * - - 
Infiltrações provenientes dos vãos das paredes, coberturas e terraços  x + + * * - - 
Infiltrações provenientes das fugas das canalizações   + +   - - 
Infiltrações provenientes das humidades do solo e paredes dos pisos térreos x x  +  *   
Bolores e manchas provenientes das condensações superficiais x x + + * * - - 
Presença de lixo, roedores ou pragas  x   * *   

In
st

a
la

çõ
e
s 

 

Instalação e distribuição de água potável sem adequadas condições   x + + 
* * 

  

Equipamento de produção de água quente em más condições  n/a +  * *   

Sistema de drenagem de águas residuais em desadequadas condições  x  + * *   

Sistema de drenagem de águas pluviais sem adequadas condições  x + + * * - - 

A
ce

ss
ib

ili
d
a
d

e
 Caixa-de-escadas sem auxílio de elevador x x + + * * - - 

Caixa-de-escadas com reduzida largura da bomba  x x + + * * - - 

Caixa-de-escadas com vão reduzidos  x + + * * - - 

Acessibilidade reduzida nos pisos  x n/a + + * * - - 

S
at

is
fa

çã
o

 
R

es
id

en
ci

al
 Dificuldade de acessibilidade no edifício e caixa-de-escadas x  + + * *   

Habitação fria ou muito fria de Inverno x x + + * * - - 

Edifício com valor x x + + *  -  
Desejo de melhorar as condições de habitabilidade x x  + * * - - 

Segurança na habitação e área envolvente x x 
+ 

+ 
* 

* - - 

Nota: a identificação das características do valor patrimonial, das anomalias das condições de segurança e habitabilidade, e de 

satisfação residencial é efetuada através da coloração das células e dos símbolos: x (classe A); + (classe B); * (classe C); - 

(classe D); n/a (não aplicável). As células em branco indicam ausência de elemento no valor patrimonial, ausência de anomalia 

nas condições de segurança e de habitabilidade e resposta negativa nos itens da satisfação residencial. 
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A partir desta ficha identitária foi elaborado um gráfico de barras (figura 5.114) que agrupa as 
variáveis em indicadores globais de avaliação de forma a facilitar o reconhecimento de semelhanças e 
singularidades entre os edifícios selecionados representativos de situações diferenciadas dentro de 
cada classe. Os parágrafos seguintes procuram destacar os resultados mais relevantes da análise destes 
dados e dos que resultaram da análise das classes de valor patrimonial, nomeadamente que: 

- Valores patrimoniais idênticos podem resultar de diferentes combinações de valores parcelares que 
decorrem da existência de características diferenciadas218 (e.g. edifícios 5 e 6 da classe B). Este aspeto 
sublinha a necessidade e a importância, não só da catalogação dos edifícios em classes tal como foi 
realizado, mas também da sua inventariação, ou seja do registo das particularidades que o tornam 
único e que, caso a caso, devem ser preservadas. 

- O valor patrimonial dos edifícios não é correlacionável com as condições de segurança e de 
habitabilidade. O facto de um edifício apresentar um valor mais elevado não implicou no passado, 
nem implica atualmente que sobre ele tenha sido, ou seja dedicada qualquer atenção especial; em todas 
as classes existem edifícios em bom, razoável e (muito) mau estado de conservação. No entanto, é 
notória, em todos os edifícios, a presença de humidade e de condições de acessibilidades 
deficitárias219.  

- A existência de situações muito díspares na avaliação das condições de segurança e habitabilidade 
dentro de cada classe obrigam a pensar na intervenção de forma duplamente hierarquizada; por um 
lado deverá ter em atenção o valor patrimonial dos edifícios, ou seja classes diferenciadas 
devem/podem implicar condicionamentos distintos; por outro deverá acomodar diferentes estados de 
deterioração, propondo/impondo intervenções tanto mais conservativas, i.e. menos intrusivas, quanto 
melhor forem as condições de segurança e habitabilidade dos edifícios. 

- A decisão de intervenção e da forma de intervenção (nível) devem incluir as espectativas dos 
moradores. A forma como usam a habitação e as dificuldades que sentem, ou as vontades que 
expressam podem/devem orientar/condicionar a intervenção de forma a preencher lacunas 
relativamente ao uso e ocupação dos espaços. Embora, os resultados desta análise mostrem que nem 
sempre as prioridades de intervenção que os residentes manifestam sejam compatíveis com as 
condições segurança e habitabilidade identificadas/avaliadas nos edifícios, as espectativas dos 
moradores revelam a perspetiva do utilizador diário, realçando prioridades com base na sua perceção 
de condições básicas de utilização. 

Finalmente, constata-se que a maioria dos residentes perceciona que os seus edifícios têm valor, 
independentemente da classe de valor patrimonial e do seu estado de degradação em que se 
encontram, valorizando-os pela sua antiguidade e localização na aérea de residência. Por outro lado, a 
degradação dos edifícios não promove a sensação de insegurança na maioria dos residentes, quer no 
uso diário da habitação, quer em relação à intrusão de estranhos. 

 

                                                      
218 Ver as características particulares do valor patrimonial dos casos paradigmáticos detalhadas no quadro 5.47. 
219 Ver as anomalias referentes aos casos paradigmáticos que estão detalhadas no quadro 5.47. 
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Figura 5.114 - Identificação dos indicadores que conferem valor patrimonial, das anomalias referentes às 

condições de segurança e habitabilidade e da satisfação residencial relativa aos edifícios paradigmáticos  
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5.7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este capítulo apresenta os resultados da informação recolhida pela FA e do seu tratamento no âmbito 
da aplicação da MAPEH ao caso de estudo selecionado: edifícios habitados do centro do Porto de 
matriz unifamiliar burguesa, construídos entre os séculos XVII a XX. Esta aplicação permitiu verificar 
a operacionalização e validar a metodologia.   

Foi efetuado um estudo separado das três dimensões: patrimonial, técnica e social, tendo sido possível 
mensurar o valor patrimonial dos edifícios, as condições de segurança e de habitabilidade, assim como 
o grau de satisfação dos residentes com as características da sua habitação e área envolvente. Desta 
análise surgiu uma catalogação dos edifícios em 4 classes de valor patrimonial, ordenadas por ordem 
decrescente, de A para D. Esta catalogação permitiu constatar que os edifícios com maior valor 
patrimonial, em particular os edifícios da classe A, correspondem, em larga medida, aos edifícios que 
sofreram alterações menos importantes, ou mais reversíveis ao longo dos anos. No entanto, o maior 
valor dos edifícios da classe A não impediu que apresentassem estados de degradação ao mesmo nível 
dos edifícios das restantes classes, sobretudo no que se refere às condições de habitabilidade, ou seja 
um maior valor patrimonial não implicou um tratamento/atenção especial por parte dos proprietários 
e/ou entidades públicas na sua salvaguarda/proteção. De facto, a análise das três dimensões dentro de 
cada classe de edifícios permitiu concluir não existir qualquer correlação entre valor patrimonial e 
condições de segurança e de habitabilidade, detetando-se uma grande variabilidade destas condições 
dentro de cada classe. 

Por outro lado, este estudo mostra que existem anomalias recorrentes, e com grande incidência em 
quase todos os edifícios, em relação às condições de segurança (com menor incidência na classe D) e 
de habitabilidade. As anomalias referentes às condições de segurança surgem, maioritariamente, como 
resultado da entrada de água pelas coberturas, paredes e vãos da envolvente exterior dos edifícios, 
gerando degradação estrutural e material difusa por todos os elementos, em particular pelos elementos 
de madeira. As situações deficitárias das condições de habitabilidade advêm, sobretudo, das más 
condições de ventilação nos edifícios, consequência da excessiva compartimentação e da inserção 
pouco cuidada de instalações sanitárias e cozinhas nos pisos para responderem à ocupação 
multifamiliar atual destes edifícios. Para além disso, verifica-se que os residentes dos edifícios do caso 
de estudo percecionam que a sua unidade de habitação é fria ou muita fria de inverno, situação que 
resulta da degradação física dos edifícios, sobretudo das janelas e portas exteriores. Estes resultados 
reforçam o desejo dos residentes de, em geral, quererem melhorar as condições de habitabilidade dos 
edifícios, expressando vontade em permanecer no edifício e/ou na área de residência. Aliás, a maioria 
dos residentes dos edifícios do caso de estudo perceciona que os edifícios têm valor patrimonial por 
serem antigos, mas também pela área onde se inserem, referindo a centralidade como um fator 
importante. Realçam a importância da proximidade de serviços, equipamentos, transportes públicos e 
de familiares e amigos, demonstrando empatia com os vizinhos e a vizinhança, e afirmam sentirem-se 
seguros no edifício e na área de residência. 

Relativamente às condições de acessibilidade ao e nos edifícios, constata-se que a maioria dos 
edifícios não preenche os requisitos da FA relativamente à acessibilidade, nem apresenta condições 
físicas que permitam uma potencial melhoria que não ponha em causa as suas características originais. 
Esta situação surge pelas particularidades destes edifícios que são, maioritariamente, estreitos e 
compridos. Só os edifícios mais largos (e.g. edifícios dos fins do século XIX e inícios do XX com 
carácter de palacete) conseguem ter caixas-de-escadas e corredores com dimensões que permitem boas 
condições de acessibilidade e/ou a inserção de outros meios de elevação em altura nas caixas-de-
escadas (situações quase inexistentes nesta amostra), aspetos que realçam a importância da avaliação 
técnica. Apesar deste resultado, a maioria dos residentes não revela dificuldades na acessibilidade ao e 
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nos edifícios. Esta dicotomia evidencia, entre outros aspetos, que, a par com as questões técnicas, 
deverão ser consideradas na decisão de intervenção as necessidades expressas pelos residentes. 

Faz-se notar que, independentemente da classe em que se inserem os edifícios, os residentes 
expressam necessidades básicas diferenciadas relacionadas com as características da unidade de 
habitação/edifício e com o seu perfil (idade, composição do agregado familiar, rendimentos, educação, 
duração de vivência na habitação, limitações físicas e/ou doenças), sublinhando a necessidade de se 
considerarem em qualquer ação de intervenção futura as necessidades básicas e espectativas expressas 
pelos residentes sobre a satisfação residencial dos edifícios que habitam e da sua área envolvente. 

Finalmente, os vários estudos desenvolvidos ao longo deste capítulo mostram que a FA constitui uma 
boa base para o levantamento das características/condições de edifícios e residentes de um dado 
património edificado. Por outro lado, o tratamento destes dados no âmbito da MAPEH conduzem a 
diagnósticos que permitem efetuar uma avaliação detalhada da situação, informação que se considera 
fundamental para inventariar e catalogar edifícios, ações preliminares basilares de qualquer política de 
proteção/preservação de património edificado a implementar no futuro. Assim, estes resultados não só 
validam a MAPEH como metodologia de avaliação multidisciplinar de património edificado habitado, 
como salientam o seu potencial no apoio à decisão de intervenção em zonas de edificado a preservar. 
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6  
ANÁLISE CRÍTICA DA MAPEH  

 

 

6.1. INTRODUÇÃO  

Neste capítulo analisa-se e discute-se a Metodologia de Avaliação do Património Edificado 
Habitacional (MAPEH) tendo por base os critérios utilizados na sua construção, assim como os 
principais resultados da sua aplicação e os contributos para esta investigação. A metodologia é 
enquadrada no âmbito do estudo desenvolvido em torno do debate da reabilitação do património 
edificado efetuado no capítulo 2 e da análise do referencial normativo nacional e extranacional no 
capítulo 3. Este estudo, que esteve na base da elaboração da MAPEH, evidencia a importância da 
metodologia na integração de diferentes áreas do domínio da reabilitação do património edificado, em 
particular das matérias e disciplinas selecionadas e justifica a pertinência da sua escolha. 

Neste âmbito, discute-se a criação do instrumento de avaliação (Ficha de Avaliação - FA) e os 
procedimentos necessários à adaptação ao caso de estudo, e analisam-se os principais resultados 
obtidos na sua aplicação; são evidenciados os contributos desta análise para um melhor conhecimento 
do património edificado e para o uso de melhores práticas na reabilitação e salvaguarda deste 
património e melhoria da qualidade de vida das pessoas que o habitam, designadamente através da 
inventariação e catalogação do património e introdução de níveis, ou padrões de intervenção. 

Por último, os aspetos analisados são integrados e sumarizados na resposta às questões e hipótese de 
investigação lançadas no final do capítulo 2 e que direcionaram todo o trabalho realizado. 

 

6.2. ANÁLISE DA MAPEH E RESULTADOS DA APLICAÇÃO 

Este ponto evidencia os propósitos da MAPEH e discute o modelo de operacionalização baseado numa 
FA. Discute as ações envolvidas neste processo, sublinhando o carácter multidisciplinar e integrado da 
MAPEH e as exigências resultantes da aplicação dos seus critérios gerais na materialização FA. 
Clarifica e sublinha a importância do objeto a avaliar: edifícios com potencial interesse de 
salvaguarda, habitados por uma população com um perfil socioeconómico desfavorecido, e identifica 
os contributos do debate teórico para a criação da metodologia, bem como os parâmetros, 
procedimentos e critérios de avaliação do edificado resultantes da análise da normativa extranacional e 
nacional. 

Posteriormente, analisam-se os procedimentos e objetivos da FA na aplicação ao caso de estudo, 
edifícios habitacionais de matriz burguesa, construídos entre os séculos XVII a XX, no centro do 
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Porto, e os principais resultados obtidos. A discussão dos resultados reforça a importância de uma 
visão holística envolvendo parâmetros multidisciplinares.   

 

6.2.1. ENQUADRAMENTO E PERTINÊNCIA DA MAPEH  

A MAPEH resulta de uma investigação multidisciplinar que promove uma visão integrada em torno da 
avaliação do património edificado. Os estudos apresentados nos capítulos 2 e 3 constituem a 
argumentação principal que justifica a sua construção; sublinham conceitos e critérios relativos à 
intervenção e salvaguarda do património, aspetos regulamentares de normativa extranacional e da 
normativa nacional e destacam informação resultante da opinião de investigadores e técnicos. Em 
particular, realçam a importância da avaliação do edificado como passo principal para a sua 
salvaguarda e sublinham a importância da interdisciplinaridade nos processos de intervenção.  

O debate em torno da intervenção e conservação do património edificado sublinha a necessidade de 
salvaguarda dos valores tangíveis e intangíveis. Nos valores tangíveis reconhece-se a tipo-morfologia, 
os elementos interiores e exteriores e os materiais e técnicas construtivas utilizadas que conferem valor 
patrimonial aos edifícios. Nos valores intangíveis os autores destacam a importância da identidade, 
diversidade e genius loci dos sítios, nomeadamente dos valores de uso e autenticidade de que os 
residentes são testemunho vivo, salientando a relevância da preservação das populações como parte 
integrante do património dos sítios (Teller e Bond 2002; Kurin 2004; Munjeri 2004; Ahmad 2006; 
Ashley 2007; Schmitt 2008). Estes dois aspetos fazem emergir duas dimensões importantes na 
avaliação do edificado: a patrimonial e a social. Paralelamente, surge uma terceira dimensão, a técnica, 
associada à necessidade de promoção de condições de segurança e habitabilidade em edifícios com 
características particulares, inseridos em áreas urbanas antigas (Pickard 2001a; Tweed e Sutherland 
2007; Lee, Lim e Nor'Aini 2008; Sirisrisak 2009; Carmona, Gallent e Sarkar 2010). A relevância 
destas três dimensões constitui assim a base justificativa da MAPEH e do seu enquadramento. Em 
particular, a MAPEH deverá ser capaz de a integrar através da sistematização de critérios de avaliação 
generalistas que possam ser adaptados e aplicados ao património edificado em contextos 
diferenciados.  

Neste desenvolvimento foi importante a análise do referencial normativo, em particular das diretrizes 
relativas à avaliação patrimonial e técnica do edificado. Os parâmetros técnicos gerais da MAPEH 
surgem dos regulamentos e códigos de construção analisados nos contextos de Itália, Espanha e 
Portugal sobre as condições de segurança e de habitabilidade. Este estudo implicou uma análise 
detalhada da normativa espanhola e italiana, nomeadamente uma análise comparativa entre a 
regulamentação e legislação dos dois países e entre estas e a normativa portuguesa, permitindo, 
inclusivamente, aferir lacunas e contributos para alterações, ou melhoramentos futuros na 
regulamentação nacional. São estudadas leis nacionais e regionais em Itália e Espanha que revelam, 
numa primeira análise, que a abordagem à intervenção e salvaguarda do edificado antigo deve assentar 
em processos de inventariação e catalogação.  

As entrevistas presenciais realizadas a técnicos especializados em várias áreas da conservação e 
intervenção do património edificado em diferentes regiões de Itália, Espanha e Portugal, salientam 
aspetos e critérios subjacentes à necessidade de haver uma uniformização nos processos de 
inventariação e catalogação do património edificado. Em Itália estes procedimentos são mais coerentes 
e os técnicos são concisos na forma como expressam o modo como estes processos se devem aplicar, 
realçando a sua importância para a criação de medidas de intervenção a nível local que vêm de 
encontro com a catalogação e classificação feita sobre o património edificado cultural. Em Espanha, os 
critérios para estes procedimentos não são uniformes para todo o país, existindo em diferentes regiões 
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formas diversas de inventariar, catalogar e classificar o património edificado cultural. Já em Portugal 
os técnicos especializados não revelam preocupação com estes processos, discutindo critérios 
generalistas que advêm dos documentos de salvaguarda do património internacional. É de referir que 
neste processo Itália apresenta uma maior coordenação entre as entidades estatais, regionais e 
municipais, tendo desenvolvido procedimentos e critérios generalistas e uniformes em termos 
nacionais, adaptáveis aos diferentes contextos regionais. 

A MAPEH surge por isso na sequência de estudos teóricos e análises normativas, e da opinião 
especializada de técnicos nacionais e internacionais distinguidos em diferentes áreas de conhecimento 
relacionadas com a intervenção em património edificado. É da análise desta informação que surge a 
necessidade de desenvolver uma metodologia que permitisse avaliar o edificado nas suas 
características e condições físicas e sociais, ou seja que permitisse mensurar o valor patrimonial e as 
condições de segurança e habitabilidade do edificado, e avaliar a perceção dos residentes em relação à 
habitação e à sua envolvente próxima. A reunião destas três dimensões num processo único constitui 
por si só um avanço em relação aos procedimentos até agora existentes. Em relação a Portugal, a 
MAPEH constituí também uma primeira abordagem à inventariação, catalogação e classificação do 
edificado ordinário com valor particular, estabelecendo critérios e procedimentos gerais para o seu 
reconhecimento nas três vertentes integradas. 

Finalmente, a MAPEH pretende ter um carácter sistemático de modo a que o levantamento e 
diagnóstico sobre o edificado em análise sejam adequados e conscientes, estimulando, a longo prazo, 
ações de reabilitação coerentes e sistematizadas que contribuam para a sua efetiva preservação. 

  

6.2.2. OPERACIONALIZAÇÃO DO MAPEH – FICHA DE AVALIAÇÃO  

A MAPEH é uma metodologia que se pretende de aplicação geral, ou seja capaz de se adaptar a 
contextos diferenciados dentro do seu âmbito de aplicação. A sua operacionalização conduziu ao 
desenvolvimento de um instrumento de apoio denominado de Ficha de Avaliação (FA) que materializa 
e sistematiza os critérios gerais da metodologia.  

A MAPEH pressupõe uma avaliação em três níveis: patrimonial, associado ao levantamento das 
características tipo-morfológicas dos edifícios, levantamento dos sistemas construtivos e identificação 
de características particulares do edifício; técnico, relacionada com as exigências funcionais da 
habitação e que engloba a avaliação das condições de segurança e de habitabilidade; e, por último, 
social, ligada à satisfação residencial e que inclui também a identificação do perfil socioeconómico 
dos residentes. O ajuste dos critérios gerais da MAPEH à FA pressupõe por isso uma análise 
integrada, mas tripartida. Numa primeira fase estabelecem-se critérios para o reconhecimento das 
características do edificado, nomeadamente para o levantamento de aspetos construtivos e materiais, 
incluindo elementos artísticos e ornamentais. Numa segunda fase, determinam-se critérios para o 
diagnóstico das condições de segurança e de habitabilidade, dirigindo a ficha para o levantamento de 
danos e de maus funcionamentos infraestruturais. Finalmente, numa terceira fase estabelecem-se 
critérios para o levantamento do perfil socioeconómico dos residentes e da perceção sobre a residência 
e envolvente próxima. Note-se que a segunda fase, dita técnica, apoia-se fortemente em parâmetros e 
requisitos normativos, nomeadamente em aspetos de segurança estrutural, segurança contra incêndios 
e segurança ao uso, e de condições de habitabilidade que incluem exigências de estanquidade, 
salubridade, higiene, conforto térmico e visual e a acessibilidade. Como se verá no ponto seguinte, 
este fator implica um ajuste dos parâmetros e requisitos normativos às características do património 
edificado a analisar, ou seja um conhecimento amplo e profundo sobre a normativa dirigida para a 
proteção do património edificado, mas também para as exigências de segurança e funcionalidade da 
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habitação. Assim, a operacionalização da MAPEH através da FA requere o apoio de técnicos 
especializados nos vários domínios da metodologia, ou seja de equipas multidisciplinares com 
conhecimento sobre o edificado a analisar e a realidade local. 

A adaptação da FA a um determinado contexto resulta num processo de aproximações sucessivas ao 
contexto de análise, com a realização de testes prévios em edifícios pré-selecionados que permitam 
validar todos os parâmetros e itens que a compõem. Em particular, garantiu-se a compatibilidade do 
questionário com o perfil socioeconómico dos residentes e as características da habitação e área de 
residência. Este procedimento garante a conformidade da FA em relação ao edificado, avaliado como 
unidade integral, e à informação pretendida. Quando calibrada, a FA constitui um registo identitário 
dos edifícios (bilhete de identidade), afirmando-se como um primeiro passo para a inventariação do 
património edificado a uma escala mais alargada, ou seja do património não monumental, ou comum, 
permitindo realçar os aspetos que mais o valorizam, quer de forma isolada, quer integrado no tecido 
urbano e que determinam a identidade dos sítios onde se localizam. Para complementar a informação, 
a FA inclui ainda um registo fotográfico da situação encontrada e que permitirá no futuro avaliar 
alterações decorridas no edificado. 

 

6.2.3. APLICAÇÃO DA FICHA DE AVALIAÇÃO AO CASO DE ESTUDO  

Tendo em conta o ponto anterior, a materialização da FA só é possível quando integrada num 
determinado contexto de análise. Deve adaptar-se à realidade do edificado, nomeadamente às 
características materiais, construtivas e ornamentais dos edifícios, e socioeconómicas e de uso dos 
residentes. Para verificar a sua aplicabilidade e pertinência, foi selecionado um caso de estudo 
constituído por uma amostra de 42 edifícios habitacionais do centro do Porto, de matriz unifamiliar 
burguesa, construídos entre os séculos XVII a XX.  

Como ponto de partida para a materialização da FA, recorreu-se a estudos cadastrais e cartográficos, 
que, embora não aprofundados, serviram de base para compreensão do património edificado e das suas 
características tipo-morfológicas. Foi consultada bibliografia específica dedicada ao estudo dos 
edifícios unifamiliares de matriz burguesa do Porto e recorreu-se ao apoio de manuais de construção 
associados às características particulares do sistema construtivo destes edifícios. Tendo por base a 
normativa, foram selecionados e testados parâmetros relativos às condições de segurança e de 
habitabilidade nos edifícios. Estes processos decorreram com o apoio de especialistas, em particular 
nos domínios que exigiam uma maior adaptação dos parâmetros à realidade dos edifícios. Os itens 
relativos à avaliação da satisfação residencial dos habitantes (questionário) foram definidos e ajustados 
com o apoio de assistentes sociais das juntas de freguesia da área dos edifícios analisados edificado, 
pelo seu grande conhecimento do terreno e proximidade com os residentes mais carenciados. A 
interação com estes especialistas foi, inclusivamente, determinante na escolha dos edifícios que 
constituem a amostra do caso de estudo: edifícios com características físicas particulares que 
evidenciassem valor patrimonial, habitados por indivíduos, ou famílias com perfis socioeconómicos 
diferenciados, a exigirem uma visão e análise holística na avaliação.  

Na construção e adaptação da FA foi dado particular enfoque à dimensão patrimonial. Foram 
introduzidos parâmetros de avaliação que permitiram uma análise qualitativa e quantitativa articulada, 
evidenciando as características tipo-morfológicas deste património, o seu sistema construtivo 
particular e alterações introduzidas ao longo do tempo. Salientaram-se ainda os elementos exteriores e 
interiores e os trabalhos das artes decorativas que pudessem conferir particular valor material e 
técnico-construtivo aos edifícios, ou seja, parâmetros que identificassem as características particulares 
dos edifícios. 
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Na dimensão técnica, que engloba as condições de segurança e de habitabilidade, começou-se por 
selecionar os aspetos condicionantes na avaliação do estado de conservação e uso dos edifícios. Dado 
que os materiais e os sistemas construtivos e/ou estruturais são analisados na dimensão patrimonial. 
Neste ponto avaliaram-se diretamente as anomalias e a degradação dos materiais nos diferentes 
elementos estruturais: cobertura, paredes, pisos, tetos e escadas, considerando-se que estes são os 
elementos do sistema construtivo da casa tradicional de matriz unifamiliar burguesa do Porto que 
devem e podem ser avaliados numa análise que não pressupõe qualquer sondagem para além de uma 
inspeção visual. Para além disso, avaliaram-se as condições de circulação, ventilação e iluminação, em 
particular das caixas-de-escadas, e as condições de funcionamento das chaminés, fogões de sala e 
instalações elétricas e de gás tendo em vista a segurança contra incêndios. Na segurança ao uso normal 
dos edifícios aferiu-se o estado de conservação de portas, janelas, pavimentos e equipamentos 
eletrodomésticos. Avaliaram-se ainda as dimensões dos compartimentos, o estado dos equipamentos 
das cozinhas e instalações sanitárias, as condições de ventilação, iluminação e higiene nos 
compartimentos em geral e o comportamento à humidade de forma a aferir as condições de 
habitabilidade. Por último foram verificadas as condições de acessibilidade, sendo avaliada a 
possibilidade de se aceder pelo menos a um quarto e a uma instalação sanitária com cadeira de rodas.  

No domínio social, foi criado um inquérito que, numa primeira fase, permitiu avaliar o perfil 
socioeconómico dos residentes, determinar há quanto tempo habitavam o edifício e o tipo de uso que 
davam à habitação. Numa segunda fase o inquérito aferiu a perceção dos residentes relativamente às 
características da habitação, nomeadamente: o tamanho, a privacidade nos quartos e casas de banho, a 
acessibilidade, as condições de conforto térmico e acústico. Posteriormente, os residentes foram 
inquiridos sobre o valor da sua habitação, a satisfação no uso, a necessidade de obras, ou de 
recorrerem a apoios nas atividades diárias. Na fase final do inquérito avaliou-se a perceção dos 
residentes relativamente à segurança, à vizinhança, aos equipamentos e serviços utilizados existentes 
na vizinhança e à acessibilidade a estes serviços, bem como os fatores que os motivavam a residirem 
no edifício e na área urbana onde se inserem.  

Os parâmetros de avaliação do valor patrimonial dos edifícios que compõem a FA são de escolha 
múltipla e preenchidos através da observação direta no local. Na avaliação das condições de segurança 
e de habitabilidade os parâmetros selecionados na FA são formalizados por perguntas de resposta: 
“Sim”, “Não” e “Não Aplicável”. O preenchimento desta parte da FA é feito através de inspeção 
visual e com o apoio de registos fotográficos. O inquérito final é preenchido por respostas diretas de 
escolha múltipla, e por respostas abertas onde se registam relatos dos residentes sobre as suas 
expectativas e necessidade básicas em relação à habitação, edifício e área residencial.  

Como se poderá concluir no ponto seguinte, a informação relativa aos parâmetros ajustados na 
materialização da FA, e por isso dirigida para o contexto do edificado em análise, constitui uma base 
de dados multidisciplinar integrada, onde os diferentes domínios se interligam, e que permitirá a 
inventariação e catalogação deste património, procedimento que se considera fundamental para a sua 
salvaguarda. Em particular, irá permitir determinar prioridades de ação e criar medidas de intervenção 
que beneficiem as condições de segurança e uso, e a qualidade de vida dos seus residentes, 
perspetivando, simultaneamente, a otimização dos recursos e a conservação máxima das características 
do edificado com valor particular. 

 

6.2.4. DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

A aplicação da FA aos vários edifícios que constituem a amostra do caso de estudo seguiu, 
tendencialmente, um faseamento pré-estabelecido; teve início na observação da fachada, à qual se 
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seguiu uma análise tipo-morfológica e material, que identificou os elementos construtivos, 
sublinhando aqueles que conferem valor particular ao edifício. Na sequência deste trabalho procedeu-
se ao levantamento de anomalias e de condições de habitabilidade. Por fim, inquiriu-se os residentes.  

A informação recolhida através da FA foi em seguida transformada em variáveis de modo a permitir o 
tratamento estatístico quantitativa dos dados e a comparação / confronto das várias dimensões em 
estudo. Para além disso, foram atribuídas ponderações a cada item e parâmetro da ficha constante das 
dimensões patrimonial e técnica. Faz-se uma atribuição de ponderações aos resultados obtidos que são 
escaladas de 1 a 3, sendo que os valores 3 e 1 foram, respetivamente, atribuídos aos itens e parâmetros 
com maior e menor importância na avaliação. Na primeira parte da FA relacionada com a 
identificação de características particulares dos edifícios a ponderação 3 está dirigida para as 
características que conferem maior valor patrimonial aos edifícios, enquanto a ponderação 2 e 1 
correspondem, respetivamente, às características que conferem menor valor. Na segunda parte da FA, 
às respostas afirmativas são atribuídas as mesmas ponderações de 1 a 3 com o significado referido 
anteriormente. Nas respostas negativas é atribuída a ponderação 0, enquanto as respostas “Não 
Aplicável” não são consideradas na análise estatística. A atribuição das ponderações foi realizada com 
o apoio dos técnicos especializados nas diferentes áreas. Na terceira parte da FA não foram atribuídas 
ponderações; apenas foram contabilizadas as respostas aos 61 inquéritos.  

A atribuição de ponderações na avaliação do valor patrimonial dos edifícios, nomeadamente na parte 
relativa às características particulares dos edifícios, permitiu mensurar esse valor, nomeadamente 
classificar os edifícios por importância do valor patrimonial, visto que foi possível aferir edifícios com 
baixo, medio, alto e muito alto valor patrimonial. Pelo mesmo motivo, foi possível também quantificar 
os parâmetros normativos que aferem as condições de segurança e de habitabilidade, permitindo ainda 
evidenciar as anomalias mais recorrentes nos 42 edifícios da amostra. Isto é, também foi possível 
verificar quais os edifícios que tinham níveis aceitáveis em relação às condições de segurança, e níveis 
básicos em relação às condições de habitabilidade. Relativamente aos inquéritos, as respostas são 
tratadas estatisticamente de forma quantitativa, tendo em conta o total do número de responsáveis pelo 
agregado familiar inquiridos: 61 residentes, dos quais 20 adultos e 41 idosos.  

Esta análise permitiu constatar que dos 42 edifícios analisados, 74% apresentam considerável valor 
patrimonial conferido, nos elementos exteriores, pela volumetria, caixilhos, claraboias, varandas e 
elementos de ornamentação e decoração das fachadas, e, nos elementos interiores, pelos revestimentos 
e acabamentos de paredes, pavimentos, tetos, caixa de escadas e vãos. Relativamente aos materiais e 
técnicas construtivas, verificou-se que todos os edifícios apresentam trabalhos em cantaria, sendo 
profusa a carpintaria, estucaria, ferraria e azulejaria. Os resultados também assinalaram a introdução 
de novos materiais e a desvirtuação dos materiais originais.  

No levantamento das anomalias, verifica-se que os elementos estruturais dos edifícios encontram-se 
degradados em 67% dos edifícios da amostra, com deformações ou fissuras nas paredes (42%) tetos 
(67%), pavimentos (30%) e escadas (32%). Já os materiais de revestimento, destes mesmos elementos, 
encontram-se degradados, respetivamente 74%, 67%, 67% e 60%. Constata-se que os valores da 
degradação materiais de revestimentos dos elementos estruturais são superiores às deformações e 
fissuras nos elementos estruturais. As caixilharias dos vãos exteriores também se encontram 
degradados em pelo menos 50% dos edifícios da amostra. Salienta-se que os elementos estruturais 
analisados e seus materiais de revestimento são também elementos que conferem valor patrimonial aos 
edifícios, o que mostra uma clara relação entre as dimensões patrimonial e técnica.  

Por outro lado, as más condições de habitabilidade são também uma consequência da degradação 
material dos edifícios e também provocam perda de valor patrimonial nos edifícios. De entre os 
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resultados obtidos do diagnóstico das anomalias das condições de habitabilidade, salienta-se a adição 
de compartimentos interiores, como instalações sanitárias (52%) e cozinhas (43%), a falta de 
ventilação através de meios mecânicos nestes compartimentos (66%) e a presença de bolores e 
manchas resultantes de condensações superficiais (100%) como anomalias a considerar em processos 
de intervenção do património. Assiste-se também a outras situações anómalas, e que frequentemente 
resultam destas alterações, como a existência de instalações sanitárias em contacto com salas de jantar 
e cozinhas (71%) e a existência de botijas de gás em compartimentos de cozinha não ventilados (62%) 
e sem exaustão de fumos (55%), situações que põem em perigo a saúde pública dos residentes. É de 
sublinhar que a existência destas anomalias sublinha a necessidade de intervenções urgentes e 
reforçam a pertinência da avaliação integrada do edificado e sustentada pela MAPEH.  

A análise dos resultados dos inquéritos mostra ainda que alguns residentes, sobretudo idosos revelam 
dificuldades no acesso à habitação através da caixa-de-escadas dos edifícios que apresentam, em quase 
todos os edifícios, dimensões reduzidas e, nalguns edifícios, deformação e degradação dos degraus e 
vibração excessiva, dificultando o acesso e mobilidade dos habitantes (57%). Os residentes 
percecionam ainda a necessidade de melhoria das condições da habitação pela falta de estanqueidade à 
entrada de água na habitação, sobretudo pelas coberturas, vãos e terraços que, juntamente com a falta 
de ventilação, originam bolores e manchas, e referem a falta de conforto térmico (79%), evidenciando 
realização de obras como um fator importante para permanecerem nos seus edifícios (84%). No 
entanto, em geral os residentes reconhecem que os seus edifícios têm valor, referindo a idade do 
edifício e a sua localização central como indicadores desse facto (89%). Para além disso, o inquérito 
revela que, de forma geral, os residentes gostam de morar na sua unidade habitacional e área de 
residência; sentem segurança na zona aonde moram (80%) e uma grande empatia e boa relação com os 
vizinhos, sublinhando a interajuda entre vizinhos nas tarefas quotidianas. 

Em termos gerais, a análise dos resultados mostra que, muitas vezes, os elementos que conferem valor 
patrimonial considerável aos edifícios encontram-se por vezes degradados, apresentando anomalias 
típicas e/ou graves que, por sua vez, estão relacionadas com deficientes condições de segurança e 
habitabilidade nos edifícios, que levam os residentes a demonstrar desejo de melhoria das condições 
das suas habitações (figura 6.1).  

 

Figura 6.1 - Relação entre o valor patrimonial, as anomalias típicas nos edifícios e perceção dos residentes nos 

edifícios da amostra 
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Esta análise reforça a ideia que os elementos e sistemas construtivos que conferem valor patrimonial 
aos edifícios são os mesmos que lhes conferem condições de segurança e, consequentemente geram 
problemas nas condições de habitabilidade, ou seja as dimensões patrimonial e técnica estão 
intrinsecamente ligadas pela sua materialização física. Por outro lado, este aspeto reflete-se na análise 
da dimensão social, que reporta por parte dos residentes uma perceções negativa sobre o estado de 
conservação e de habitabilidade dos edifícios, no que diz respeito às condições de habitabilidade, 
sobretudo o conforto térmico dos edifícios. Parte desta perceção negativa surge pelo facto de grande 
parte dos residentes idosos ocuparem os últimos pisos dos edifícios, fator que, por outro lado, lhes 
confere maior segurança. Note-se que a circunstância de na tipologia da casa burguesa do Porto o rés-
do-chão ser frequentemente ocupado por comércio, serviços, oficinas e/ou armazéns, inviabiliza que, 
mesmo em futuras intervenções, se possa alojar os residentes idosos e com mobilidade condicionada 
no rés-do-chão. Por outro lado, a matriz unifamiliar deste edificado, atualmente transformada em 
multifamiliar, gera também alguma perceção negativa, mas em menor grau, sobre a privacidade na 
habitação, sobretudo nos compartimentos de dormir e instalações sanitárias. Neste sentido, na figura 
6.2 destacam-se indicadores relevantes na avaliação das dimensões patrimonial, técnica e social. 

 

Figura 6.2 - Indicadores que se destacam na avaliação das dimensões patrimonial, técnica e social 
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Assim, a MAPEH vem realçar a necessidade de haver um conhecimento profundo sobre o edificado ao 
nível das três dimensões, mostrando que existem situações diferenciadas na sua avaliação e que devem 
existir procedimentos de inventariação e níveis de intervenção que acomodem a diversidade do 
património físico e social. A informação recolhida do caso de estudo e a sua sistematização ressaltam 
ainda a importância da inventariação e catalogação do património edificado habitado em geral, 
considerando-se que a aplicação da FA ao caso de estudo constituiu um passo nesse sentido.  

 

6.3. NÍVEIS DE INTERVENÇÃO  

Da análise dos objetivos da MAPEH, em particular da sua aplicação ao caso de estudo através da FA, 
verificou-se através do tratamento dos dados, ser possível mensurar o valor patrimonial dos edifícios e 
as anomalias, destacando as mais graves, ou frequentes, bem como identificar os problemas e 
expectativas dos residentes que o habitam. A partir desse tratamento foi então possível definir classes 
de edifícios associados ao valor patrimonial, tendo para o caso de estudo sido consideradas quatro 
classes: A, B, C e D, ordenadas por ordem decrescente de valor. Numa primeira análise esta 
classificação mostrou não existir qualquer relação evidente entre as condições de segurança e de 
habitabilidade e a classificação, ou classe atribuída a um edifício; foram detetadas situações muito 
díspares que inviabilizam qualquer correlação.  

Por outro lado, a aplicação desta metodologia revelou que os residentes têm um perfil socioeconómico 
homogéneo, sendo constituído por uma população maioritariamente idosa, com baixos recursos 
económicos, fraca escolaridade, bem como se encontram na situação de inquilinos (95%) a pagar 
rendas baixas, fatores que por si só justificam a falta de manutenção e obras de reabilitação nos 
edifícios. As obras, quando realizadas, são avulsas, pouco sustentadas tecnicamente, nem preocupação 
particular com o valor do bem em mãos. Estes resultados sublinham a necessidade de ações de 
intervenção física, nalguns casos urgentes, fazendo emergir a importância de criar dinâmicas de 
salvaguarda do património edificado numa perspetiva sustentável, nomeadamente a necessidade de 
criar níveis de intervenção orientados para os reais problemas encontrados no edificado, ou seja com 
um carácter consistente e legitimado perante aos resultados encontrados. Esses níveis devem introduzir 
padrões de intervenção mínima para o melhoramento do desempenho das exigências funcionais dos 
edifícios, bem como integrar as diferentes necessidades básicas e expectativas percecionadas pelos 
diversos perfis de residentes relacionadas com as exigências de habitabilidade e de uso da unidade 
habitacional e do edifício, com o objetivo de criar prioridades de intervenção diferenciadas que, 
simultaneamente se adequem às características particulares deste património edificado habitacional. 

De uma forma geral, o estudo resultante da aplicação da MAPEH, embora dirigido para um 
património preciso, permitiu constatar a existência de um problema grave: um vasto edificado com 
valor patrimonial, degradado, maioritariamente habitado por uma população socioeconomicamente 
desfavorecida a viver em condições de habitabilidade precárias, mas que gostaria de permanecer no 
local. Este resultado revela a necessidade de intervenções urgentes, devidamente sustentadas, de forma 
a promover a melhoria das condições de segurança e funcionalidade / habitabilidade, sem contudo 
descurar o valor do edificado e a promoção da sua salvaguarda. Esta visão integrada exige, por um 
lado a inventariação do edificado, ação iniciada pela MAPEH, e por outro a sistematização das 
intervenções atribuindo-lhes níveis associados a padrões que sejam integradores dos objetivos 
pretendidos. Procura-se agora iniciar este processo propondo uma primeira categorização das 
intervenções, tirando partido dos resultados obtidos na análise do caso de estudo, mas procurando que 
a sua aplicação se alargue para além desta amostra. 
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O grau, ou peso da intervenção no edificado depende do seu estado de conservação, mas também do 
seu valor patrimonial e da vontade, ou necessidade de o preservar, e das prioridades de intervenção. 
Assim, a fundamentação dos níveis de intervenção deverá ter por base conceitos: inseridos nas cartas 
internacionais de salvaguarda do património, integrados em normativa e incluídos em manuais 
técnicos de reabilitação do património edificado. Os níveis de intervenção deverão ser enquadrados 
num conceito abrangente que terá como teto máximo de intervenção a “reabilitação”, tendo em conta 
que se pretende promover a operacionalização do conceito de intervenção mínima e conservação 
máxima no âmbito dos objetivos gerais da intervenção em património edificado. 

 

6.3.1. CATEGORIZAÇÃO DAS INTERVENÇÕES  

Em primeiro lugar apresenta-se o resultado de uma pesquisa efetuada em torno de diferentes padrões 
de intervenção. Em particular, apresentam-se os níveis / medidas de intervenção definidos por dois 
manuais de referência na reabilitação do património edificado em Portugal produzidos em épocas 
distintas: LNEC (1990b) e Freitas (2012), com o objetivo de confrontar diferentes perceções das ações 
de reabilitação, conservação, manutenção e reparação; o primeiro manual define níveis de intervenção 
à luz dos documentos de salvaguarda do património internacional, enquanto o segundo define os 
níveis de intervenção baseado na experiência de vários técnicos especializados que contribuíram com a 
sua experiência e sabedoria para a sua definição. O quadro 6.1 confronta as visões dos dois manuais 
em relação a estas ações.  

 

Quadro 6.1 - Definição níveis / medidas de intervenção 

A Conservação do Património Histórico Edificado 

LNEC (1990b) 

Manual de Apoio ao Projeto de Reabilitação de Edifícios 

Antigos Freitas (2012) 

Conservação: conjunto de ações destinadas a prolongar o 

tempo de vida de uma dada edificação histórica. Tem uma 

designação alargada e pode conter um ou vários conceitos, 

selecionados de acordo com o caso em análise, visto que 

integra ações de impacto progressivamente maior, em função 

das necessidades de intervenção e do interesse de 

preservação. 

Conservação: conjunto de ações destinadas a prolongar o 

tempo de vida útil do edifício, salvaguardando os valores 

históricos e arquitetónicos, bem como medidas para 

salvaguardar e prevenir a degradação, que incluem a 

realização das operações de manutenção necessárias ao 

correto funcionamento de todas as partes e elementos do 

edifício. 

Manutenção: conjunto de operações preventivas destinadas 

a manter em bom funcionamento, quer da edificação como 

um todo, quer cada uma das suas partes constituintes. 

Aponta para operações preventivas como operações de 

rotina, limpeza e aplicação de pinturas novas. Sublinha que 

uma operação de manutenção eficaz previne a ocorrência de 

grandes anomalias nas edificações. 

Manutenção: ação que garante e prolonga a vida útil do 

edifício no tempo em condições de funcionamento adequado. 

Acrescenta que é uma combinação de ações de carácter 

técnico ou administrativo durante a vida útil do edifício, com o 

objetivo de mantê-lo num estado adequado ao desempenho 

das suas funções. 

Reparação: conjunto de operações destinadas a corrigir 

anomalias existentes, por forma a manter a edificação no 

estado e que se encontrava antes da ocorrência dessas 

anomalias, (d). 

Reparação: medida que corrige defeitos, restabelecendo o 

estado inicial da estrutura: substituição ou correção de 

materiais, componentes ou elementos que se apresentam 

deteriorados, danificados ou defeituosos. 

Reabilitação: ação que adapta o edifício existente a uma 

utilização diferente daquela para o qual foi concebido, ou 

simplesmente torna-o utilizável de acordo com os padrões 

atuais. 

Reabilitação: conjunto de intervenções que têm como 

objetivo a sua recuperação e beneficiação, tornando-o apto 

ao uso pretendido; consistem na resolução de anomalias 

acumuladas ao longo dos anos, procurando, 

simultaneamente, uma modernização de modo a melhorar o 

desempenho funcional dos edifícios 
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Esta pesquisa também pretendeu ter em consideração os níveis de intervenção aplicados em leis e 
códigos de construção em Itália e Espanha e a sua definição. No estudo da normativa italiana o artigo 
31.º da Legge 5 agosto 1978, n. 457 (Italia 1978), estipula cinco níveis de intervenção para a 
recuperação do património edificado existente e que vão da simples manutenção do património até à 
reestruturação edificatória urbanística do edifício, distinguindo-se assim: intervenção de manutenção 
ordinária220; intervenção de manutenção extraordinária221; intervenção de restauro e de reabilitação 
conservativa222; intervenção de reestruturação da edificação223 e intervenção de reestruturação 
edificatória urbanística224. Por outro lado, na legislação espanhola são definidos três níveis de 
intervenção na Parte I artigo 2.º do ponto 3 do Código Técnico de la Edificación - CTE (España 2006), 
distinguidos por: ampliação225, modificação226, reforma ou reabilitação227.  

Referem-se ainda níveis de intervenção adaptados nos manuais de reabilitação elaborados em portugal 
pelo LNEC. O primeiro manual elaborado pelos LNEC (Cabrita, Aguiar e Appleton 1993) está 
dirigido para a reabilitação do Bairro Alto e define quatro graus de intervenção228. Estes níveis e graus 

                                                      
220 Intervenção de manutenção ordinária: nível de intervenção direcionado para obras de reparação, renovação e substituição 

dos acabamentos dos edifícios existentes e aquelas necessárias a integrar, ou manter as instalações e equipamentos existentes. 
221 Intervenção de manutenção extraordinária: nível de intervenção direcionado para modificações necessárias para renovar e 

também substituir parte da estrutura dos edifícios, bem como para realizar e integrar serviços higiénico-sanitários e 

instalações, sempre que não alterem os volumes e as superfícies de cada unidade individual imobiliária e não comportem 

modificações da destinação de uso (este procedimento não necessita de requerimento de permissão onerosa ao presidente da 

câmara municipal). 
222 Intervenção de restauro e de reabilitação conservativa: nível de intervenção direcionado para conservar o organismo 

edificado e assegurar a funcionalidade mediante um conjunto sistemático de obras, que em respeito aos elementos 

tipológicos, formais e estruturais do mesmo organismo, permite o uso com essas compatibilidades. Tais intervenções 

compreendem a consolidação, a restauração e a renovação dos elementos construtivos dos edifícios, a inserção dos elementos 

acessórios e dos sistemas exigidos das exigências de uso e eliminação dos elementos estranhos ao organismo edificado (este 

procedimento não necessita de requerimento de permissão onerosa ao presidente da câmara municipal). 
223 Intervenção de reestruturação da edificação: nível de intervenção direcionado para transformar os organismos edificados 

mediante um conjunto sistemático de obras que possam conduzir um organismo edificado no todo, ou em partes diverso do 

precedente. Tais intervenções compreendem a restauração, ou a substituição de alguns elementos construtivos do edifício, a 

eliminação, a modificação e a inserção de novos elementos e infraestruturas.  
224 Intervenções de reestruturação urbanística: nível de intervenção direcionado para substituir a existência de tecido 

urbanístico-edificado, mediante um conjunto sistemático de intervenções no edificado, bem como a modificação do desenho 

dos lotes, dos aglomerados e das redes viárias. As definições do presente artigo prevalecem sob as disposições dos 

instrumentos urbanísticos gerais e dos regulamentos do edificado. 
225 Ampliação: uma extensão ou aumento da área do piso (superfície total), do número de plantas ou da altura do edifício 

(Tenorio Rios, Sorribes Gil e Queipo de Llano 2012). 
226 Modificação: qualquer construção ou renovação de uma estrutura preexistente que não seja reparação ou ampliação 

(Tenorio Rios, Sorribes Gil e Queipo de Llano 2012). 
227 Reforma: qualquer construção ou renovação de uma estrutura preexistente que não seja reparação ou ampliação; pode ser 

subdividida em três níveis diferentes (nível 1- extração e substituição ou reposição de materiais existentes, elementos ou 

equipamentos para serem utilizados com o mesmo fim; nível 2 – reconfiguração espacial, adição ou eliminação de portas ou 

janelas, reconfiguração ou ampliação de qualquer instalação; nível 3- a reforma afeta mais de 50% da área do edifício).  
228 “Manual de apoio à reabilitação dos edifíicos do Bairro Alto”: Grau 1- reabilitação ligeira: compreende, por exemplo e 

basicamente, a execução de pequenas reparações e beneficiações das instalações e equipamentos já existentes nos fogos; 

Grau 2 – reabilitação média: para além dos trabalhos já apontados, poderá incluir trabalhos de reparação ou substituição 

parcial de elementos, beneficiação de partes comuns, entre outros; Grau 3- reabilitação profunda: para além dos trabalhos já 
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de intervenção são adaptados, mais tarde, no guia de reabilitação de edifícios habitacionais elaborado 
pelo LNEC (Aguiar, Cabrita e Appleton 2002), mostrando sua eficácia na aplicação em diferentes 
contextos.  

Tendo em conta as diferentes definições de níveis e graus de intervenção explanadas na normativa 
extranacional, as definições presentes nos manuais de apoio à reabilitação de edifícios elaborados pelo 
LNEC (1990b) e Freitas (2012) e os resultados obtidos na aplicação da MAPEH ao caso de estudo, 
considera-se pertinente o uso de apenas três níveis de intervenção: um primeiro nível dirigido para a 
manutenção regular e extraordinária, um segundo para ações de reparação parcial e alargada e, por 
fim, um terceiro nível, com maior impacto, de reabilitação/remodelação parcial ou alargada de um 
edifício (figura 6.3). 

 

 

Figura 6.3 - Organização das ações de intervenção por níveis 

 

Tendo em vista, os objetivos atrás referidos, o 1.º nível de intervenção compreende ações ditas de 
manutenção. Trata-se de um nível dirigido a todos os edifícios e que deve ser aplicado de forma 
transversal, sobretudo quando se trata de manutenção regular, já que considera as operações 
preventivas, nomeadamente as atualmente exigidas pela normativa em vigor. Nas ações de intervenção 
de manutenção extraodinária incluem-se obras de beneficiação de instalações e equipamentos 
existentes. Assim, entende-se por obras de manutenção regular as operações preventivas destinadas a 
manter em funcionamento, quer uma edificação como um todo, quer cada uma das partes constituintes 
de forma isolada, prevenindo a ocorrência de grandes anomalias. Pode dizer-se que as intervenções de 
manutenção regular são transversais a todos os edifícios, tendo em conta que são ações que devem ser 
aplicadas ao longo do tempo e com regularidade, mesmo depois dos edifícios intervencionados, e deve 
constar nos manuais de manutenção do património edificado. Consideram-se operações preventivas a 
limpeza e manutenção de tubos de queda e coberturas, limpeza de chaminés, entre outras obras que 
previnam o aparecimento de anomalias. 

                                                                                                                                                                      
apontados, poderá incluir trabalhos de alterações profundas na distribuição e organização interior dos espaços nos edifícios, 

podendo proceder-se ao aumento ou diminuição do número total de habitações através de alterações tipológicas, entre outras 

obras; Grau 4- reabilitação especial: operação de natureza excecional, com um grau de desenvolvimento muito profundo, que 

ultrapassará muito provavelmente, em tipo de obras de reparação e beneficiação, os exemplos atrás apontados, etc.  
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Apresenta-se como exemplo de obras de manutenção extraodinária ações que incluam a remoção de 
materiais adicionais (alcatifa, linóleos, película plástica, betonilha, cerâmica plástica e outros materiais 
que são colocados sobre os pavimentos, paredes e tetos e que provocam anomalias nestes elementos); 
a remoção de compartimentos adicionais insalubres; a desinfestação das habitações de pragas; a 
remoção de lixo; a colmatação de fissuras pontuais ligeiras em paredes, coberturas e vãos; a limpeza e 
tratamento de elementos de ferro das varandas e guardas de janelas.  

O 2.º nível de intervenção prevê ações de reparação e pretende-se que tenham carácter parcial ou 
integral. Este nível de intervenção exige ações interventivas que não se restringem ao âmbito de 
manutenção, mas também não se inserem no âmbito da reabilitação tal como é definida no 3º nível. 
Deste modo, entende-se por reparação as ações destinadas a corrigir anomalias existentes por forma a 
manter a edificação no estado em que se encontrava antes da ocorrência dessas anomalias. As ações de 
reparação promovem o melhoramento dos edifícios, sem contudo exigirem a adequação integral de 
critérios normativos, promovendo o uso de critérios mínimos de intervenção associados ao máximo 
aproveitamento dos materiais e elementos existentes.  

A reparação parcial enquadra-se no âmbito das intervenções dirigidas a zonas limitadas onde 
existem anomalias em elementos estruturais ou não estruturais e que necessitem de intervenção. Dá-se 
como exemplo, a reparação pontual de vigas de madeira em coberturas, escadas e pavimentos; a 
reparação localizada de elementos de carpintaria em lambrins, soalhos, tetos e caixilharias; reparação 
de revestimentos de tetos e de paramentos interiores e exteriores em zonas delimitadas; reparação 
parcial de infraestruturas. Considera-se reparação pontual quando as zonas a intervir são inferiores a 
50% do total do edifício. Caso contrário, considera-se uma reparação alargada. 

Por último, propõe-se um 3.º nível de intervenção que compreende ações ditas de reabilitação. Este 
nível pressupõe a necessidade de intervenções mais profundas. Segundo os critérios e procedimentos 
analisados nos manuais e normativas referidas atrás, as ações de intervenções de reabilitação 
pretendem melhorar, ou transformar substancialmente as condições de segurança e habitabilidade e 
melhorar as condições de funcionalidade dos edifícios que entretanto se alteraram / degradaram, ou se 
tornaram obsoletas, quer pela ação do tempo, quer pelo (mau) uso ou impacto negativo de 
intervenções anteriores. Este nível de intervenção pressupõe um melhoramento da segurança e 
condições de uso e habitabilidade dos edifícios e unidades de habitação, podendo exigir a adequação 
de critérios normativos. A reabilitação dos edifícios poderá ser parcial ou alargada, dependendo do 
estado em que se encontram os edifícios e do volume de obra necessário a realizar.  

A reabilitação parcial inclui, entre outras, as seguintes ações: transformação de compartimentos de 
modo a melhorar ou promover melhores condições de habitabilidade; substituição parcial dos 
elementos de coberturas, de pavimentos, de paredes e dos tetos; substituição ou melhoramento das 
instalações dos edifícios (sistemas de drenagem de águas pluviais, de drenagem de águas residuais e 
esgotos, instalação elétrica, instalação de gás, instalação de água e abastecimento de água quente) e de 
equipamentos (cozinhas e instalações sanitárias); beneficiação ou instalação de sistemas passivos ou 
mecânicos de exaustão de fumos. Pressupõe-se que estas ações se desenvolvem em menos de 50% do 
total do edifício. Caso contrário, trata-se de uma reabilitação alargada. 

 

6.3.2. APLICAÇÃO DOS NÍVEIS DE INTERVENÇÃO ÀS CLASSES  

Definidos os níveis, coloca-se a questão de saber como atribuir às classes de valor patrimonial 
possíveis níveis de intervenção. Como já foi referido, não existe uma correlação visível entre valor 
patrimonial e estado de conservação. No entanto, percebe-se que a intervenção no edificado deve ser 
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diferenciada em função da classe em que os edifícios se encontram. Por outro lado, há que procurar 
integrar as expectativas dos residentes, devidamente enquadradas e sustentadas por equipas técnicas, 
estabelecendo ações de intervenção prioritárias que venham ao encontro das exigências dos diferentes 
perfis de residentes.   

As ações integradas nos 2ºs e 3ºs níveis de intervenção pressupõem, quando comparadas com as ações 
de manutenção, um maior ajuste na aplicação às classes. Para estes dois níveis de intervenção 
(reparação e reabilitação) é fundamental a inclusão dos critérios de proporcionalidade e flexibilidade 
no controlo do impacto das intervenções. Enquanto o critério de proporcionalidade não permite que as 
intervenções sejam desproporcionadas, técnica e economicamente, em relação ao resultado / melhoria 
obtido, a flexibilidade garante a salvaguarda das características físicas e construtivas particulares dos 
edifícios ao permitir, mediante determinadas condições (e.g. melhoramento da situação atual), o não 
cumprimento de requisitos expostos na normativa. Note-se que o critério de proporcionalidade pode 
também ser associado à salvaguarda do património mediante a atribuição de um valor económico ao 
valor patrimonial; neste caso, a sua destruição pode implicar um custo desproporcionado em relação 
ao ganho efetivo com a intervenção. De qualquer forma, ambos os critérios convergem para a 
intervenção mínima229.  

Assim, a um maior valor patrimonial corresponde uma maior necessidade de aplicação dos critérios de 
proporcionalidade e flexibilidade, na procura de uma maior preservação das características (físicas, 
espaciais, construtivas e ornamentais) particulares dos edifícios (figura 6.4). Este aspeto sublinha 
novamente a necessidade de existir uma diferenciação nos níveis de intervenção na aplicação às 
diferentes classes de valor patrimonial. Por outro lado, essa diferenciação também poderá entreabrir 
uma porta à possibilidade de fazer intervir na decisão as prioridades e expectativas dos residentes. Os 
padrões de adequação dos níveis de intervenção às classes deverão por isso ser regulados por critérios 
de flexibilidade e de proporcionalidade, convergentes na intervenção mínima, permitindo agilizar a 
aplicação dos critérios normativos. 

 

Figura 6.4 - Relação entre o valor patrimonial e os critérios de proporcionalidade e flexibilidade. 

 

Sublinha-se, mais uma vez, que a criação de níveis de intervenção e definição de classes de valor 
patrimonial deve ser sustentada por uma catalogação e inventariação do património edificado que 
conduza a um diagnóstico holístico consistente, salientando-se novamente a importância da MAPEH 
neste processo. Em particular, realça-se a necessidade de em Portugal existirem procedimentos de 
inventariação e catalogação multidisciplinar dirigidos para o património edificado comum, de forma a 
constituir-se uma base de dados que se considera fundamental no apoio à sua salvaguarda, permitindo, 

                                                      
229 Ações físicas mínimas que garantem os níveis necessários de segurança e habitabilidade das construções; são 

normalmente expressas, diretamente ou indiretamente, através de outros critérios (e.g. flexibilidade e proporcionalidade). 
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complementarmente, o estabelecimento de uma hierarquia de intervenções de acordo com o seu valor, 
estado de conservação e necessidades básicas e expectativas dos diferentes perfis de residentes. 

 

6.4. RESPOSTA ÀS QUESTÕES E HIPÓTESE DE INVESTIGAÇÃO 

A investigação desenvolvida ao longo dos vários capítulos deste trabalho, permitem agora dar resposta 
às questões elaboradas após o debate teórico no capítulo 2, em particular à questão central: 

QC: Como reabilitar o património arquitetónico degradado, preservando as suas características e 

promovendo a qualidade de vida de quem o habita? 

Desta questão resultaram outras cujas respostas delinearam o processo investigativo e concorreram 
para a resposta à QC: 

Q1: Que critérios de identificação do valor patrimonial devem ser sublinhados para a preservação 

das características físicas e culturais do património edificado? 

Q2: Que critérios de avaliação das condições de segurança e de habitabilidade devem ser 

considerados para diagnosticar o estado de conservação do património edificado habitacional? 

Q3: Que contributo pode trazer o estudo da normativa extranacional para a resposta às questões Q1 

e Q2 e para a melhoria da normativa Portuguesa? 

Q4: Qual o contributo da satisfação residencial e expectativas diferenciadas dos residentes para a 

reabilitação e salvaguarda do património edificado? 

A investigação em torno de QC conduziu à exploração de critérios de conservação e intervenção que 
resultassem numa efetiva salvaguarda das características do património edificado (Q1) e na melhoria 
das condições de segurança e habitabilidade (Q2) de quem nele reside. Esta exploração resultou no 
desenvolvimento de uma Metodologia de Avaliação do Património Edificado Habitacional, tripartida, 
fundamentada em argumentação teórica e em análise regulamentar (Q3). A operacionalizada da 
MAPEH foi realizada através da criação de um instrumento de aplicação no local – Ficha de 
Avaliação (FA) - inovador e inclusivo das temáticas referidas em Q1 e Q2, mas também da satisfação 
residencial e expectativas dos moradores (Q4). Esta ficha expressa o carácter multidisciplinar da 
reabilitação e realça a importância e necessidade do apoio de técnicos e investigadores nas diferentes 
disciplinas integradas no processo de avaliação, na sua construção. Este aspeto foi largamente 
explorado no decurso da concretização da FA para aplicação ao caso de estudo selecionado. Por outro 
lado, os resultados obtidos permitiram aferir a eficácia deste instrumento, a importância das três áreas 
de avaliação integradas na metodologia e a pertinência dos parâmetros selecionados. 

A investigação em torno do valor do património edificado, apoiada: (i) no debate teórico sobre esta 
problemática patente em bibliografia especializada e em documentação de salvaguarda do património 
(cartas, recomendações…), (ii) na consulta e estudo da normativa italiana, espanhola e portuguesa e 
(iii) na opinião expressa em entrevistas por técnicos e investigadores destes três países, evidenciaram 
critérios de identificação e avaliação das características associadas ao valor patrimonial dos edifícios 
que permitiram responder a Q1. Esses critérios estão relacionados com as características particulares 
dos edifícios ao nível formal, estético e artístico, tanto pelos elementos exteriores (e.g. volumetria, 
fachadas, caixilharias, chaminés, claraboias, ornamentos exteriores, cor…) como pelos elementos 
interiores (e.g. revestimentos e acabamentos de paredes, caixilharias, tetos, pavimentos, ornamentos 
decorativos…), ou seja aos valores material, técnico e construtivo reconhecidos nos trabalhos das artes 
da cantaria, marcenaria, carpintaria, estucaria, ferraria e azulejaria, entre outros, que conferem valor de 
autenticidade e identidade ao património local, tornando-o único. Estes critérios resultam do estudo 
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das particularidades do edificado a analisar, devendo apoiar-se em bibliografia e consulta de técnicos 
com conhecimento reconhecido no património a avaliar. Também o tipo de uso que os habitantes 
conferem aos edifícios, relacionado com costumes e tradições, fazem parte deste património, dotando-
o de um valor acrescido que, apesar de intangível, e por isso de difícil quantificação, deve ser 
considerado. 

A aplicação ao caso de estudo, através da particularização e materialização dos critérios de 
identificação do valor patrimonial na FA, permitiu levantar e quantificar as características 
determinantes associadas ao valor patrimonial dos edifícios que fazem parte dessa amostra. Este 
levantamento, realizado através de inspeções visuais efetuadas no local, reconheceu a existência de um 
grande número de edifícios com valor patrimonial significativo, sem que contudo se encontrem 
inventariados e/ou catalogados. Por outro lado, a quantificação do valor patrimonial evidenciou a 
pertinência da criação de classes tendo por base a distribuição da medida global do valor patrimonial 
dos edifícios quantificado através da FA. 

Num segundo item, e em resposta a Q2, a MAPEH estabelece critérios que permitem determinar as 
condições de segurança e de habitabilidade do património edificado. Estes critérios têm em 
consideração, fundamentalmente, o estudo da normativa italiana, espanhola e portuguesa e a análise 
dos manuais de reabilitação existentes em Portugal. Este trabalho mostra que os parâmetros 
regulamentares não são uniformes no contexto dos três países; em particular, que a normativa italiana 
e espanhola é adaptada ao contexto regional e local, evidenciando que pode/deve ser flexível quando 
se trata de preservar pré-existências. Foram também aferidos critérios através da opinião expressa por 
técnicos e investigadores através de entrevistas realizadas nestes três países. Esta investigação aponta 
os aspetos fundamentais a considerar nesta avaliação e que incluem: na segurança, os elementos 
estruturais, as redes de gás e eletricidade, os caminhos de evacuação em caso de incêndio e obstáculos 
potenciadores de quedas e acidentes no uso regular dos edifícios; nas condições de habitabilidade, a 
funcionalidade, a ventilação, a iluminação, o conforto, a estanqueidade, a higiene, a acessibilidade e as 
infraestruturas hidráulicas (abastecimento, saneamento e drenagem).  

A aplicação da FA da MAPEH ao caso de estudo validou estes critérios e mostrou, tal como no caso 
do valor patrimonial, ser possível quantificar o valor dos edifícios e os níveis de degradação dos 
mesmos através da atribuição de ponderações aos parâmetros de análise. Em particular, avaliou o 
estado dos elementos estruturais: coberturas, paredes, pavimentos, tetos e caixas-de-escadas; das redes 
de infraestruturas e instalações (exigências de estanquidade): gás, eletricidade e água; as exigências de 
uso, de salubridade, higiene e conforto: soalhos, portas, janelas, cozinhas e instalações sanitárias, bem 
como as condições de acessibilidades e os caminhos de evacuação em caso de incêndio.  

Relativamente à normativa, e em resposta a Q3, verificou-se que tanto na normativa italiana, como na 
espanhola, a classificação dos edifícios está estreitamente ligada ao levantamento das características 
físicas e culturais do valor patrimonial dos edifícios (elementos físicos e usos), nomeadamente à sua 
inventariação e catalogação, e ao diagnóstico do estado de conservação dos edifícios (condições de 
segurança e habitabilidade) e para o qual se estabelecem critérios e níveis de intervenção. Este aspeto 
permitiu sublinhar lacunas na normativa portuguesa que merecem um trabalho de investigação 
continuado. A metodologia de avaliação – MAPEH – aponta nesse sentido, criando um instrumento de 
conhecimento, a Ficha de Avaliação – FA –, que permite iniciar um processo de inventariação e 
catalogação do património e para o qual é possível associar níveis de intervenção. Este último aspeto é 
alvo de análise e discussão dentro deste capítulo. No entanto, este modelo normativo exige o 
estabelecimento de critérios que possibilitem a sua aplicação, nomeadamente a flexibilização dos 
procedimentos regulamentares, fazendo intervir na decisão aspetos menos mensuráveis (e.g. o valor 
patrimonial dos edifícios, embora este trabalho tenha consigo mensurar esta característica, e as 
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expectativas dos residentes), e a proporcionalidade das intervenções, fazendo intervir o fator técnico e 
económico ao ponderar o custo e impacto da intervenção em relação ao benefício esperado. Estes dois 
critérios convergem na intervenção mínima permitindo a conjugação de diferentes valores 
patrimoniais e necessidades de intervenção, ou seja funções diferenciadas em contextos diferenciados.  

O resultado da MAPEH constitui um instrumento importante de apoio à normativa portuguesa, 
nomeadamente através da inventaria e catalogação, da possibilidade de criar classes e contribuir para a 
criação de níveis de intervenção. Por outro lado, este estudo reforça a necessidade de haver uma 
regulamentação, ou guia a nível local que permita estabelecer critérios para a avaliação das condições 
de segurança e de habitabilidade do património edificado local com características particulares, mas 
que, simultaneamente, permita que os residentes possam ocupar e habitar os edifícios de forma menos 
convencional, compatibilizando os seus modos de vida com os espaços que o edificado pode 
proporcionar. Isto é, as normas e regulamentos não devem ser impositivos de modos de vida, mas 
devem permitir que os edifícios antigos cumpram os requisitos básicos, fornecendo as funções 
necessárias para que diferentes habitantes possam-se adaptar às particularidades dos edifícios de forma 
natural e dele fazerem parte. 

Reforça-se esta ideia, relembrando que as cartas de salvaguarda do património internacional 
evidenciam este aspeto como primordial, como forma de revitalizar núcleos mortos, dotando-os de 
formas de habitar contemporâneas que, simultaneamente preservem o valor cultural do passado. Deste 
modo, a MAPEH vem de encontro com esta perspetiva, aonde as características físicas e estruturais 
dos edifícios, as condições de habitabilidade e os residentes fazem parte de um só património 
edificado que também é cultural. Assim, a operacionalização do instrumento de avaliação ao caso de 
estudo desta investigação, através da FA, realça a ideia que somente uma avaliação integrada pode 
solucionar os problemas que dizem respeito às especificidades de um determinado património que tem 
características físicas e modos de uso específicos, e cujas soluções tem de ser adaptar a essas 
especificidades.  

A resposta a Q4 surge então na sequência dos parágrafos anteriores; a perceção dos residentes e os 
seus modos de vida têm um papel importante na salvaguarda do património edificado cultural. Os 
dados recolhidos e os resultados da análise mostram que a satisfação residencial coincide com o 
diagnóstico realizado às condições de segurança e de habitabilidade dos edifícios. Os residentes 
revelam, na sua maioria, necessidade de melhorias das condições de habitabilidade relacionadas com o 
conforto térmico, exigências de salubridade e higiene da habitação e edifício em geral. Sobretudo os 
idosos reclamam a necessidade melhoria das condições de acessibilidade aos e nos edifícios, e a 
melhoria da mobilidade na unidade habitacional. Por outro lado, os residentes gostam de morar na sua 
habitação e edifício, percecionado que estes têm valor particular pela sua idade e localização. Sentem-
se seguros a morar nos seus edifícios e áreas de residência, relatando que os laços estabelecidos com 
os vizinhos e amigos são uma mais-valia para o seu bem-estar quotidiano. É de realçar que os 
residentes idosos, principalmente, enfatizam as situações de interajuda como importantes para 
satisfazer as suas necessidades básicas, quer pelo apoio de vizinhos, quer pelo apoio de familiares ou 
outros apoios externos. Além disso, esta análise constata que, enquanto os residentes idosos estão 
numa fase da vida que não querem mudar, criaram um sentido de pertença com o lugar e estão muito 
dependentes da sua habitação, os residentes mais novos procuram integrar-se e usarem a habitação de 
forma mais descomprometida. Para além disso, estes últimos apresentam maior nível de escolaridade e 
procuram encontrar soluções para os problemas confrontados com a degradação dos edifícios. Deste 
modo, contata-se que o estudo da satisfação residencial e expectativas dos residentes ajudam a definir 
prioridades de intervenção que estão relacionadas com exigências diferenciadas, expressas pelos 
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diversos perfis de residentes, contribuindo, para a hierarquização de ações de reabilitação e 
salvaguarda do património edificado habitacional. 

Realça-se ainda que o resultado dos inquéritos revela falta de informação por parte dos residentes 
sobre a importância da manutenção regular do património edificado e do papel dos proprietários neste 
processo. Por outro lado, os residentes dos edifícios analisados apresentam um comportamento de 
aparente acomodação sobre as suas condições de habitabilidade, não exigindo as obras de manutenção 
periódicas necessárias; o baixo nível de escolaridade e o baixo rendimento da maioria dos residentes, 
associado ao pagamento de rendas baixas, pode justificar este comportamento. É por isso importante 
que os técnicos informem os residentes e proprietários sobre a importância da reabilitação e posterior 
manutenção dos edifícios.  

Com base nesta informação, é então possível afirmar a hipótese formulada no capítulo 2: “Uma 

metodologia de avaliação baseada nas dimensões patrimoniais, técnicas e sociais pode contribuir 

para promover dinâmicas diferenciadas de salvaguarda do património edificado e melhorar a 

qualidade de vida dos residentes”. 

As respostas às questões de investigação confirmam a eficácia da MAPEH como metodologia geral de 
avaliação do património edificado. Em particular, a operacionalização da MAPEH através da Ficha de 
Avaliação (FA) dirigida para a análise do edifício no seu todo e, tendo em conta as três dimensões 
referidas associadas, suporta esta hipótese. A aplicação da metodologia permitiu inventariar edifícios, 
mensurar o seu valor patrimonial, criar classes organizadas segundo esse valor e servir de ponto de 
partida para a criação de níveis de intervenção, procedimentos que se consideram fundamentais para a 
salvaguarda do edificado. 

Assim, pode afirmar-se que a MAPEH contribui para a promoção de dinâmicas de salvaguarda 
diferenciadas do património edificado e melhoria da qualidade de vida dos residentes. Só um 
conhecimento aprofundado e integrado do património edificado pode apoiar ações de intervenção que 
promovam a melhoria das condições de segurança e de habitabilidade dos edifícios de forma adequada 
e consciente, e que atenda às necessidades e expectativas sublinhadas pelos seus residentes, 
promovendo uma maior adaptabilidade e usabilidade do património edificado por diferentes perfis de 
residentes. 
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7  
CONCLUSÕES 

 

 

7.1. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A investigação desenvolvida enquadra-se no domínio da reabilitação de edificado comum com valor 
patrimonial particular. Trata em especial de edificado em centros urbanos, habitado por populações 
socioeconomicamente desfavorecidas, e incide sobre a problemática da intervenção e salvaguarda. 
Neste âmbito, estabelece-se uma metodologia de avaliação que se pretende integradora das diferentes 
dimensões do edificado, aplicando-a a um caso de estudo. Neste capítulo sublinham-se os aspetos e 
resultados principais obtidos ao longo deste processo investigativo.  

Em primeiro lugar realça-se a relevância da Metodologia de Avaliação do Património Edificado 
Habitacional (MAPEH) desenvolvida; surge da necessidade de uma visão holística sobre o património 
edificado e visa criar um mecanismo de apoio à sua salvaguarda. O estudo sublinha a importância da 
multidisciplinariedade em processos deste tipo, em particular da inclusão de três dimensões na 
avaliação: a patrimonial, a técnica e a social, e que resultou numa proposta metodológica inovadora. 

A falta de mecanismos de apoio adequados à intervenção no edificado existente em Portugal é um dos 
motores deste trabalho. O confronto de lacunas evidencia a necessidade de realização de um estudo de 
normativa extranacional, tendo sido selecionados dois países do Sul da Europa com culturas e climas 
semelhantes a Portugal, Itália e Espanha, com abordagens metodológicas convergentes, mas também 
complementares em relação à reabilitação do edificado. Este estudo permitiu detetar critérios de 
inventariação, catalogação e criação de medidas e níveis de intervenção, assim como realçar a 
existência de outros aspetos regulamentares, nomeadamente os de flexibilidade e de proporcionalidade 
na aplicação de requisitos normativos. Os critérios e parâmetros metodológicos gerais da MAPEH, 
assim como a sua operacionalização através da criação de um instrumento de apoio designado por 
Ficha de Avaliação (FA), são suportados por este estudo, mas também por bibliografia especializada e 
pela opinião de técnicos em diferentes áreas dos três países: Itália, Espanha e Portugal. 

A aplicação da MAPEH ao caso de estudo selecionado: edifícios habitados de matriz unifamiliar 
burguesa dos séculos XVII a XX, no centro do Porto, permite materializar a Ficha de avaliação (FA) 
através da adaptação dos seus critérios gerais às características do edificado a avaliar e aos requisitos 
normativos nacionais. O processo de construção da FA realça a necessidade de um trabalho de equipa, 
multidisciplinar e coordenado, que junte técnicos especializados nos diferentes domínios que possam 
validar/aferir os parâmetros de avaliação selecionados. Sublinha-se que os vários intervenientes neste 
processo devem ter um conhecimento profundo sobre o património edificado a avaliar e a normativa 
aplicável, e compreender devidamente o contexto da análise de modo a que a FA possa constituir um 
bilhete de identidade das características patrimoniais, técnicas e sociais desse património. 
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A MAPEH, ao ser composta por parâmetros generalistas, constitui uma metodologia válida e aplicável 
em diferentes contextos de avaliação, no âmbito das condições para a qual foi desenvolvida. A sua 
operacionalização através da Ficha de Avaliação (FA) é eficaz e permite, indiretamente, iniciar um 
processo de inventariação e catalogação do património edificado, ferramentas fundamentais para a 
implementação de um processo eficiente e sustentado de salvaguarda. Em particular, o tratamento da 
informação obtida na análise do caso de estudo mostra ser possível mensurar o valor patrimonial e as 
condições de segurança e habitabilidade dos edifícios e classifica-los através da atribuição de 
ponderações quantitativas. 

No âmbito dos objetivos da MAPEH e da sua aplicação ao caso de estudo, faz-se uma sistematização, 
análise e tratamento dos dados recolhidos, nomeadamente a avaliação das características/condições 
dos edifícios e da satisfação dos residentes. Este procedimento/diagnóstico permitiu efetuar uma 
avaliação detalhada do caso de estudo e estabelecer classes de edifícios apoiadas em critérios 
quantitativos, procedimento que se considera fundamental para inventariar e catalogar o património 
edificado. Neste âmbito, esta investigação evidencia a necessidade da criação de guiões, das quais a 
MAPEH é um exemplo validado, e/ou regulamentação local/regional de apoio técnico que 
estabeleçam critérios gerais e específicos de avaliação do edificado com o objetivo de promover uma 
classificação/catalogação sustentada dos edifícios existentes com base na mensuração do seu valor 
patrimonial. A esta classificação, que integra as especificidades físicas do edificado, devem poder 
associar-se as condições de segurança e de habitabilidade e os aspetos de carácter social relativos ao 
edificado, de forma a estabelecerem-se níveis de intervenção e a aferirem-se prioridades. Por outro 
lado, os resultados da aplicação da MAPEH salientam a necessidade de se promoverem intervenções 
diferenciadas em função da classe patrimonial, associadas a diferentes subníveis ou graus de aplicação, 
de forma a permitir uma salvaguarda consonante com o valor atribuído e/ou mensurado no edificado, 
contribuindo para a otimização dos processos de intervenção, entendidos neste contexto como as ações 
físicas mínimas que garantam os níveis necessários de segurança, habitabilidade e qualidade de vida 
dos residentes do património edificado. 

Finalmente, esta investigação põe em evidência a necessidade de regulamentação que contenha 
procedimentos que integrem critérios de flexibilidade e proporcionalidade que permitam uma 
aplicação mais ágil, mas ponderada e orientada dos requisitos normativos. Estes procedimentos 
deverão ter como objetivo o cumprimento de exigências aceitáveis de segurança e a satisfação das 
exigências/necessidades básicas de habitabilidade dos edifícios, assim como proporcionar aos 
residentes um maior potencial de adaptação e uso dos espaços da unidade de habitação e dos edifícios 
aonde residem. 

 

7.2. RECOMENDAÇÕES  

A investigação desenvolvida aponta para a necessidade de uma revisão da normativa portuguesa atual, 
tanto ao nível das leis de proteção do património cultural, como das leis da reabilitação urbana e dos 
regulamentos técnicos dirigidos para a construção, com o intuito de criar uma regulamentação dirigida 
para a reabilitação do edificado comum com valor patrimonial. Essa revisão deverá ser apoiada 
nalguns aspetos a desenvolver, nomeadamente: 

- Definição de critérios para a classificação do património edificado não monumental. 

- Promoção da inventariação e catalogação do património edificado em geral e criação de uma base de 
dados ao nível municipal e nacional acessível a todos os cidadãos. 
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- Integração de critérios de flexibilidade e proporcionalidade nas ações de intervenção no património 
edificado corrente, associados ao conceito de intervenção mínima. 

- Definição e criação de medidas de intervenção no património edificado baseadas na sua 
inventariação e catalogação e que se relacionem com o valor patrimonial dos edifícios, com as 
anomalias encontradas e as características da população residente. 

Por outro lado, recomenda-se que a normativa nacional promova o desenvolvimento de 
regulamentação/guiões regionais dirigidos para as particularidades do edificado das diferentes zonas 
do país. Faz-se notar que o trabalho desenvolvido nesta investigação já incide em muito dos aspetos 
referidos e introduz algumas soluções para as lacunas e problemas encontrados. Em particular, mostra 
que uma regulamentação dirigida para a reabilitação do edificado deve resultar de um processo 
baseado no conhecimento das características do edificado cuja intervenção se pretende regulamentar, 
i.e. na implementação de metodologias sustentadas de avaliação de que a MAPEH desenvolvida e 
validada nesta investigação é um exemplo eficaz. 

 

7.3. INVESTIGAÇÃO FUTURA 

Em trabalhos futuros pretende-se aprofundar o tema da quantificação dos níveis e graus de intervenção 
iniciado neste estudo, nomeadamente através da criação de diferentes cenários de intervenção que 
ponderem a combinação entre diferentes elementos a preservar e anomalias associadas. Estes cenários 
permitirão quantificar e priorizar os elementos a preservar e as anomalias mais graves a colmatar, ou 
seja estabelecer ações de intervenção prioritárias e secundárias, mas também elencar técnicas e tipo de 
ações a efetuar, assim como estimar faseamentos e custos associados, tendo por base critérios de 
intervenção mínima. Este trabalho insere-se na investigação de dinâmicas de intervenção no 
património edificado. 

Considera-se também importante estender a análise da normativa realizada neste trabalho a países do 
Norte da Europa (e.g. Inglaterra, Irlanda, Holanda). Este estudo permitirá recolher informação 
complementar que afira parâmetros relacionados com a preservação cultural dos edifícios e com 
condições de segurança e de habitabilidade, introduzindo na análise novas tipologias, modos de usos e 
características estruturais, materiais, construtivas e arquitetónicas. Espera-se que este trabalho possa 
trazer novos critérios para a intervenção, que contribuam para o desenvolvimento sustentado de novas 
formas de intervencionar e salvaguardar património edificado. 

Finalmente, e na linha de desenvolvimento deste trabalho, pretende-se no futuro aplicar a MAPEH a 
conjuntos de edifícios habitacionais integrados num mesmo quarteirão. Esta nova abordagem permitirá 
estudar a possibilidade do quarteirão integrar, fora da escala restrita da habitação, algumas funções que 
muitos edifícios habitacionais com o carácter e tipo de ocupação dos edifícios antigos dos centros 
urbanos não conseguem conter (e.g. lavandarias, espaços de recreio infantil). Por outro lado, esta 
análise poderá permitir encontrar soluções integradas que melhor se ajustem às características dos 
edifícios antigos, nomeadamente que permitam uma mais fácil aproximação às atuais diretivas 
Europeias para as questões da acessibilidade e eficiência energética.  
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A 1. QUADRO COMPARATIVO SOBRE A EDUCAÇÃO E A FORMAÇÃO APLICADA NA GESTÃO DO 

PATRIMÓNIO DENTRO DE ALGUNS PAÍSES EUROPEUS (PICKARD, 2001, b) 

Países 
Europeus 

Educação Formação 

 
 

Bélgica 
(Myrian Goblet 

et.al 

O “Meuse Fondation” formação de nas artes, 
arquitectura e artes manuais; “Roi Baudouin 
Fondation” educa artesões para aperfeiçoar 

as suas qualidades noutros países. 
Investimentos em investigadores e cientistas 
no conhecimento da história do património, 

arquitectura e questões técnicas 

“Paix-Dieux Centre” gerido pelo Instituto do 
Património do Walloon com mais de 80 cursos - 

prepara artesões especializados e gestores 

preparados para trabalhar dentro da conservação 
integrada. 

 
 
 
 

Répública 
checa 

(Joset STulc) 

Possui um BA em História da Arte nas 

Faculdades de Artes das Universidades de 
Praga, Brno e Olomouc; graduação em 

conservação e reconstrução de edifícios na 

Universidade Técnica de Praga e Brno; escola 
de economia de Praga; curso de turismo 

comercial; MA em pré-história, arqueologia 

clássica e BA em arqueologia para estudantes 
graduados em História, etnologia, etnografia 

na Faculdade de Belas Artes da Universidade 

de Praga, Brno, Plzen, Olomouc, Ustí e 
Labem. 

Manutenção da tradição das habilidades 

tradicionais, preservação dos edifícios pelas 
autoridades e pelo Palácio e Agenda da 

Propriedade que ordenaram métodos e materiais a 

usar em todos os projectos pertencentes na lista 
de edifícios, mantendo viva a tradição artesanal do 

período industrial; 

 
 
 

Dinamarca 
(Ulla Lunn 
&Carsten 
Lund) 

Dota os estudantes de qualidades e métodos 
na investigação arquitectural, histórica e 

técnica; implementa estudos na evolução do 

ambiente dos edifícios; cria um projecto 
urbano considerando os aspectos 

arquitecturais, estruturais e características 

especiais; cuidar da cidade (fase 1- método, 
fase 2- delinear planos, fase 3- projecto -
estudar a paisagem em relação à cidade, 

cidade em relação à vizinhança e a 
vizinhança em relação às áreas pequenas). 

 

 
 
 

França 
(Isabelle 
Longuet & 
Jean-Marie 
Vincent) 

Educa conservadores na Escola Nacional do 
Património, instaurada em 1990 através do 

ensino especializado. 

Formação de arquitectos; preparação de 
desenhadores paisagistas especialistas em 

parques históricos, jardins e na protecção de 

paisagens; formação de restauradores de artes; 
cria membros para a associação de comerciantes 

e artesões; dá formação na mediação e 

melhoramento do património; incentiva a criação 
de firmas para o restauro do património com 

certificado de qualidade para intervir nos 

monumentos históricos e edifícios antigos. 

 
 

Georgia 
(Manana 

Simonishvili) 

Possui instituições do secundário e ensino 

superior que fornecem educação na área de 
conservação, mas o ensino está limitado ao 

arquivo existente. 

Aquisição de especialidades estatais e não 

estatais. A assistência técnica é processada por 
países estrangeiros através de diferentes 

organizações fornecendo material, treino da 

equipe e protecção nos achados arqueológicos, 
(França e U.S.A.). 

Alemanha 
(Silvia 

Brüggemann 
&Christoph 
Schwarkopf) 

 

Universidades em tecnologias técnicas, 
formam arquitectos com disciplinas de 
conservação. Associações como "The 

Arbeitskreis Theorie und Lehre Der 
Denkmalpflege (trabalho de grupo na teoria e 

educação da conservação). 

Curso Técnico em Restauração em Thüringia (com 
disciplinas da Universidade da Bauhaus - Weimer); 
Colégio Técnico em Erfurt; formação de artesões 

no Centro Alemão Ofur com a mão-de-obra 
conservativa; pós-graduação em Conservação em 

Fulda. 
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Países 
Europeus 

Educação Formação 

Irlanda 
(Rachel 

Macrory & 
Seán Kirwan) 

Arqueologia (3 institutos de ensino superior); 
Cursos para arquitectura e pós-graduação 

com especialização em conservação urbana e 
do edificado; 

“Royal Institute of the Architects of Irland” atribui 
qualificações ao edificado e na cidade; 

“Department of Arts Heritage, Gaeltacht and the 
Islands”; e criação de especialistas na 

conservação através da “Construction Industry 

Federation of Irland”; participação em projectos-
pilotos europeus, relacionados com a qualidade 

dos edifícios. 

 
 
 
 

Itália 
(Giorgio 

Gianighian) 

Três Universidades oferecem um 
doutoramento em restauro e conservação em 

Milão, Roma e Nápoles; Quatro cursos 
especializados são dados (MA) em Milão, 

Roma, Nápoles e Génova. Universidade de 

Arquitectura do Instituto de Veneza. Curso de 
História e Conservação da Arquitecta e 
Avaliação Ambiental na Universidade de 

Veneza. Actualmente as escolas Italianas de 
Arquitectura estão a adaptar-se aos standards 

Europeus. 

 

 
 
 

Letónia 
(Juris Dambis) 

Educação no campo do património cultural: 
Sociedade de Restauradores da Letónia; 

Câmara de artesanato da Letónia; Academia 
das Artes da Letónia; Escola de Artesanato 

Secundário; Colégio de Edifícios; Escola 

Técnica de Riga; Universidade da Letónia; 
Academia Cultural da Letónia. 

Escolas da Letónia com programas especializados 
para jovens formam artesões (ex: ofício de 

ferreiro). Aposta na formação dos jovens, como 
classe mais habilitada a compreender e avaliar o 

património cultural, e como forma de 

consciencializar o público e favorecer o senso 
cívico para a responsabilidade. 

 
 

Malta 
(Anthony 
Pace) 

A universidade de Malta tem cursos de 
conservação de fábricas, planeamento, 

restauro, arqueologia, antropologia e história 

da arte; o Ministério do Ambiente revitalizou a 
unidade de restauro de edifícios; o Ministério 
da Educação revitalizou o centro de estudos 

de restauro com diplomas e cursos 
certificados. 

A formação dentro das especialidades da 
conservação e planeamento em Malta são 

tradicionalmente muito limitados. 

 
 

Países Baixos 
(Saskia Richel-

Bohinga) 

Governo e instituições privadas educam as 
crianças e jovens estudantes sobre o seu 

património cultural. Existe um projecto 

adoptado em parceria com as escolas sobre 
edifícios históricos e o uso destes temas 

como parte do programa educacional. 

Formação especializada na conservação é 
reconhecida pelas instituições privadas e em 

cooperação com o Governo dos Países Baixos. 

Institutos de formação profissional para 
especializar o restauro. Curso de construção para 

jovens trabalhadores desempregados. 

 
 
 

Espanha 
(Marina San 
Martín Calvo) 

O curriculum dentro da educação secundária 
inclui: civilizações, história da arte, geografia 

espanhola e história que enfatiza a história 
cultural básica e problemas éticos que 

contribuem para o desenvolvimento histórico 

espanhol. A Universidade prepara cursos 
(COU) que incluem visitas a museus e 

monumentos. 

Cursos especializados e deliberados por 
arquitectos em Valladolid, Madrid, Barcelona e 

Granada; cursos de formação oficiais em “Higher 
Colleges for Conservation and Restoration of 

Cultural Asstes” (LOGSE). Programas de 

formações para profissionais na área do 
património histórico para pessoas jovens e 

desempregadas. 

 
 

Reino Unido 
(John 

Pendlebury) 

Arquitectos e inspectores especializados em 
trabalhos de conservação desde 1981; 

Instituto da Conservação dos Edifícios 
Históricos criados em 1997;  “The Royal Twon 

Planning Institute”, “The Royal Institute of 

British Architects” and “The Royal Institution of 
Cartered Surveyors” (RICS). 

Possui cursos de treino em centros históricos 
incluindo: cursos médios para aqueles 

trabalhadores em conservação, cursos para 
licenciados e pós-graduados. Desenvolvimento do 

artesanato e treino vocacional em diversas 

unidades e pela “Conference on Trainning in 
Architectural Conservation” (COTAC). 
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A 2. ESTUDO COMPARADO DAS POLÍTICAS DE PROTECÇÃO DO PATRIMÓNIO ARQUITECTÓNICO 
EUROPEU, BASEADO NA CONVENÇÃO DE GRANADA (CONSELHO DA EUROPA, 1985) 
ELABORADO POR ROBERT PICKARD (2002) 

Convenção 
Granada Níveis e categorias 

de Protecção 

Extensão da 
Protecção 
(art.1.º e 7.º) 

Tipo 
Legislação 
Usada na 
Protecção 

Mecanismo de 
Protecção: 
Áreas e 
Grupos 

Escala de 
Protecção 

Identificação do 
Património 
(art.2º)   Países 

 
 
 

Bélgica 

Listagem de 133 
bens, salvaguarda 

temporária e 
inventário. 

Objectos móveis e 
imóveis ao longo do 

tempo. 

Definida a 
extensão da 
protecção no 

país. 
 

Uso de 
diferente 

legislação e 
mecanismos 
para proteger 
a arquitectura; 
arqueologia e 

objectos. 

Aproximação à 
la Carte, 

dependendo o 
mérito de caso 

a caso. 

Não referido. 

Anotação da 
informação dos 
inventários no 
computador e 

Sistema de GIS. 

 
República 
Checa 

Listagem de 134 
bens móveis e 

imóveis de 
excepção 

Definida a 
extensão da 
protecção no 

país. 

Uso de leis 
amplas na 

protecção do 
património 

cultural. 

Através de 
áreas 

classificadas e 
conjuntos. 

38.700 
Monumentos 
Imóveis e 600 

áreas de 
protecção. 

Utilização do 
sistema GIS para 

o Atlas do 
Património. 

 
 

 
Dinamarca 

Listagem de 
edifícios de 

categorias A e B 
incluindo edifícios 

industriais. 

Protecção de 
todos os 

monumentos. 

Uso de 
diferente 

legislação e 
mecanismos 
para proteger 
a arquitectura 
e arqueologia. 

Recurso ao 
sistema SAVE 

(Survey of 
Architectural 
Values in the 
Environment). 

9.200 Edifícios 
listados. 

Novos sistemas 
de inventários. 

“Atlas de 
Preservação” 

SAVE. 

 
 

 
França 

Listagem de 
“Monumentos 

Históricos” através 
do SAVE em duas 

listas: normal e 
suplementar. 

Protecção de 
todos os 

monumentos 
que inclui 
áreas de 

protecção. 

Uso de leis 
amplas na 

protecção do 
património 

cultural. 

Áreas com 
interesse 
urbano e 

paisagístico: 
ZPPAUPs, 
Secteurs 

Sauvegardés. 

40.000 Bens 
classificados, 
92 Secteurs 

Sauvegardés e 
300 ZPPAUPs. 

Utilização do 
sistema GIS para 

o Atlas do 
Património. 

 
 

Geórgia 

Monumentos 
arquitectónicos e 

artes finas 
monumentais. 

Definida a 
extensão na 
protecção no 

país. 

Uso de leis 
amplas na 

protecção do 
património 

cultural. 

Parques 
urbanos e 
conjuntos 

complexos. 

Não referido. 

Anotação da 
informação dos 
inventários no 
computador. 

 
 

Alemanha 

Define “Monumento 
Cultural” que inclui 

objectos e partes de 
objectos. 

Protecção de 
todos os 

monumentos 
(exterior e 

partes móveis). 

Uso de leis 
amplas na 

protecção do 
património 

cultural. 

Grupo de 
monumentos. 

Não referido. 

Anotação da 
informação dos 
inventários no 
computador. 

 
 
 

Irlanda 

Listagem de 1700 
monumentos 

nacionais históricos. 
Criação novo 

sistema em 2000, 
que protege as 

estruturas. 

Definida a 
extensão da 
protecção no 

país. 

Uso de 
diferente 

legislação e 
mecanismos 
para proteger 
a arquitectura 
e arqueologia. 

Áreas de 
conservação 

arquitectónica. 
Não referido. 

Anotação da 
informação dos 
inventários no 
computador. 

 
Países 
Baixos 

Listagem de 
edifícios históricos 
com mais de 50 
anos e objectos. 

Protecção de 
todos os 

monumentos. 

Uso de leis 
amplas na 

protecção do 
património 

cultural. 

Grupos de 
objectos 
imóveis. 

48,474 
Monumentos 

imóveis 
protegidos. 

Anotação da 
informação dos 
inventários no 
computador. 

 
 

Espanha 

Listagem do 
“Património Real” 

que inclui: 
monumento 

arquitectónico, 
sítios históricos e 

jardins. 

Definida a 
extensão da 
protecção no 

país. 

Uso de leis 
amplas na 

protecção do 
património 

cultural. 

Sítios 
históricos 
dentro da 
paisagem 
urbana. 

Não referido. 

Anotação da 
informação dos 
inventários no 
computador. 

 
 

Reino 
Unido 

3 Categorias de 
bens históricos que 

têm mais de 30 
anos. 

Lei da Causa, 
para definir os 
bens imóveis 
(estruturas, 

objectos fixos 
e envolvente). 

Uso de 
diferente 

legislação e 
mecanismos 
para proteger 
a arquitectura 
e arqueologia. 

Áreas de 
conservação e 

edifícios 
agrupados 
pelos seus 

valores. 

575.000 Bens 
protegidos e 
10.000 áreas 
protegidas. 

Anotação da 
informação dos 
inventários no 
computador. 
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Convenção 
Granada 

Sistemas 
Intervenção 

Administração 
dos 

procedimentos 
de Controlo 
(art.3º,4º,e 5º) 

Sanções e 
Medidas 
Coercivas 
(art. 9.º) 

Conservação 
Integrada (art. 9.º) 

Fontes Financeiras, 
fundos e regeneração 

dos ambientes 
Históricos (art. 6.º) 

Países 

 
 

Bélgica 

Inventário 1998, 
como instrumento 
de protecção ad 
hoc dos bens e 

medidor das 
políticas. 

A protecção das 
estruturas é feita 

através do 
planeamento de 

leis. 

São requeridas 
medidas de 

reparação no caso 
de incumprimento 

das obras. 

Ligação de 
mecanismos de gestão 

que englobam 
espaços, cidade e os 
códigos de protecção 

do património. 

Doações subsídios e 
taxas subvenção: 40-
90% manutenção e 

trabalhos de restauro. 

 
República 
Checa 

Inventário 1989 
actualizou a lista e 
determinar bens 
para protecção. 

Procedimentos 
geridos pelas 
autoridades 
superiores. 

Aplicação de 
baixo nível de 

multas e a 
expropriação. 

Aplicação de políticas 
de desenvolvimento 
local e programas de 
regeneração urbana. 

Programas de suporte 
para reparar, renovar e 
acções sobre os bens 

mal tratados 
 
 
 

Dinamarca 

“Inventário 
temático” 1960-80 

serviu para 
assistir à gestão 
de estratégias. 

(SAVE). 

Procedimentos 
geridos pelo 

“SAVE System”. 

São requeridas 
medidas de 
reparação e 

aplicadas sanções 
sob ordens 
jurídicas. 

Protecção da lista de 
edifícios a nível local e 

regional com 
cooperação entre as 
autoridades locais e 

regionais. 

Combinação de vários 
métodos. As doações 
são principal Suporte 

(20-50%), empréstimos 
2%. 

 
 
 
 

França 

Inventário de 1964 
cobria 25% do 

território, 
fomentando a 
protecção e a 
Construção do 

atlas do 
Património. 

Incentivos a novos 
usos para a lista 

de edifícios, 
suplementar. 

Procedimentos 
geridos pelas 
autoridades 
superiores. 

São aplicadas 
sanções através 

de ordens judiciais 
em revisão. Os 

custos são 
controlados e é 

aplicada a 
expropriação. 

Medidas de 
salvaguarda para o 

património protegido 
(ZPPAUPs e Secteurs 

Salvaguardés) e 
políticas económicas 

na reabilitação de 
edifícios tradicionais. 

Doações propriedades 
classificadas (30-50%), 
lista suplementar (15-

25%), taxas de 
subvenção aos 

proprietários ZPPAUPs 
e Secteurs 

Sauvegardés, fundos 
(OPAH, ANAH) e 

fundações. 
 
 

Geórgia 

Em 1997- nova 
identificação do 

património através 
do planeamento 
de legislação. 

Os "usos ilegíveis" 
devem ser 
evitados e 

eliminados dos 
edifícios. 

Sem processos de 
sanções mas 

aplica a 
expropriação no 
incumprimento. 

Formulação de leis 
territoriais e 

planeamento para criar 
um único código de 

planeamento. 

Devido à falta de verba, 
o Banco Central 

Europeu concedeu 
algum suporte para 

projectos específicos. 
 
 

Alemanha 

Em 1998, 
construído manual 

dos edifícios e 
monumentos mais 

importantes. 

Os procedimentos 
são geridos pelas 

autoridades 
superiores. 

São requeridas 
medidas de 

reparação no 
incumprimento de 

obras. 

Salvaguarda integrada 
dos monumentos, 
ligando os planos 

regionais e códigos 
construção. 

Governo Federal 
concedeu 

empréstimos, outros 
programas nacionais e 
apoio das fundações. 

 
 
 

Irlanda 

O Inventário 
nacional em 1999 
é uma ferramenta 

de gestão para 
proteger as 
estruturas. 

A protecção das 
estruturas é feita 

através do 
planeamento de 

leis. 

São requeridas 
medidas de 

reparação no 
incumprimento de 
obras e aplicação 

de multas. 

Novo planeamento da 
legislação da Irlanda 

(2000) definiu 
objectivos na 

preservação das 
estruturas dos edifícios 

protegidos. 

Doações para suportar 
a protecção das 

estruturas; concessão 
de taxas de subvenção 

para propriedades; 
taxas de incentivo. 

 
 
 

Países 
Baixos 

Património entre 
1850-1994 foi 
registado. Em 

2000 são feitos 
registos dos bens 
do período após a 
II Guerra Mundial. 

Gestão feita pelo 
Monumentenwatch 

que incentiva e 
apoia a 

manutenção e 
reparo de edifícios 

através de 
subsídios. 

São requeridas 
medidas de 

reparação no 
incumprimento de 

obras. 

Documento político 
que integra a 

conservação do 
planeamento 
ambiental e a 

planificação de zonas, 
juntando num só 

documento os 
objectivos dos vários 

ministérios. 

Doações (20-70%) 
para restauros 

manutenção, doações 
comuns (20%), taxas 
de subvenção (50%); 
National Restoratie 

Fond (1%) e taxas de 
fundações. 

 
 
 

Espanha 

Elaborado um 
registo Geral de 
protecção e as 

regiões 
autónomas 

desenvolvem um 
inventário 
especial. 

Conselho da 
cidade regula as 

matérias de 
acordo com o 

plano de 
protecção 
especial. 

Verificação dos 
incumprimentos 
por diferentes 
abordagens e 
aplicação da  
expropriação. 

São criados "planos 
especiais" para manter 
as estruturas urbanas 

e arquitectónicas, 
assim como o carácter 

geral dos lugares e 
sítios históricos. 

Orçamento do estado 
atribui 1% para 
manutenção e 

reabilitação património, 
taxas VAT, 

rendimentos das taxas 
locais e outras ajudas 

das regiões. 
 
 
 

Reino 
Unido 

Em 1989 
reinventário do 

património, 
destacou os bens 
da lista e apoia a 

gestão destas 
áreas. 

Os procedimentos 
são geridos pelas 
autoridades locais, 

que requerem 
mudanças no 

plano e lista de 
edifícios, 

complementando 
o uso nos 
edifícios. 

Repairs Notice 
aplica sanções no 

incumprimento 
dos prazos para 

as obras em 
edifícios e 
expropria. 

Criação de Spatial 
Master Plans na 

gestão da 
conservação integrada 

do planeamento a 
nível regional e local. 

The Bar System, 
doações para edifícios 
em risco (grade I e II), 

programas de 
assistência, The 

heritage lottery fund e 
The Architectural 
Heritage Fund. 
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A 3. DIVERGÊNCIA E CONVERGÊNCIA NA CONSERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO 
TANGÍVEL E INTANGÍVEL 
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A 4. CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL 
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A 5. TENDÊNCIA ACTUAL DENTRO DA CONSERVAÇÃO DO PATRIMÓNIO (SIRISRISAK 2009) 

 

 De Para 

Definições do 

Património 

Monumentos 

Edifícios 

Sítios 

 

Paisagens 

Áreas Urbanas 

Ambiente Histórico/Património 
Cultural 

Papel do Património na 
Sociedade 

 

Unidade Nacional 

Gere receitas através do 
Turismo 

Respeito pela Diversidade Cultural 

Largos Benefícios Económicos 

Benefícios Sociais 

 

Decisões 

 

Estado Autoritário 

 

Região/Localidade 

Democratização 

Participação 

 

 

Profissionais 

 

Peritos 

Disciplina Única (ex: edifícios, 
arqueologia) 

Conhecimento Histórico 

Facilitadores 

Profissionais Multi-facetados 

Gestão de Habilidades 

 

 

 

 

Significado 

 

Antigo 

Estético 

Importância Nacional 

Mono Cultura 

Estreita faixa de Valores 

Património Industrial 

Edifícios do Pós-guerra 

Valores Comemorativos 

Distinção Local 

Valores de diferentes Culturas 

Larga faixa de Valores 

 

Interpretação das 
Responsabilidades 

 

Liderada pelo Perito 

Liderada pelo Estado 

Sector do Património 

Liderada pela Comunidade 

Comunidades 

Marketing/Setor Privado 

Setor Ambiental 

 

Práticas de Gestão 

Designação 

Conservação Separada 

Baseada no Sítio 

Pesquisa Técnica 

Caracterização 

Conservação Integrada 

Mais estratégica 

Pesquisa Filosófica 
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A 6. DESENVOLVIMENTO E CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA SOBRE O CONCEITO DE 

HABITABILIDADE 
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A 7. PRINCIPAIS CONCEITOS DA REVISÃO DA LITERATURA 

 

Centros Urbanos 

Conservação do Património

Salvaguarda da integridade arquitectónica e 
urbana do património, preservando os valores 

associados aos edifícios antigos 
(autenticidade, identidade, histórico, cultural, 
arquitectónicoe identidade e de diversidade); 

Preservação do Genius Loci e Sentido do 
Lugar através da manutenção do património 

tangível e intangível e actores sociais.

. Preservação do tecido urbano e social;
. Manutenção das funções e usos (habitação, 

sector terciário, equipamentos ...);
. Manutenção da estrutura social (manter 

todos os estratos sociais da população local, 
turismo, agentes públicos e privados`);

. Manutenção das características físicas do 
património edificado (morfologia, tipologia e 

arquitectura).

Condições de Habitabilidade

. Reabilitação do património edificado . 
. Dotação das habitações de condições de 

habitabilidade (conforto, segurança, higiene, 
luz, ventilação, saneamento básico`);

Condições de Segurança

. Preservação máxima da pré-existência 
através da conservação do património físico 

na sua integridade, mantendo os valores 
tangível e intangível  com o suporte de  

técnicas,  éticas, teorias de conservação e 
metodologias de intervenção;

. Reutilização dos recursos existentes, 
garantindo o tempo máximo de vida dos 
edifícios numa base de sustentabilidade 

técnica, energética, económica e material, 
gerando benefícios económicos e 

socioculturais.

Áreas com 
edifícios com 

valor patrimonial

Áreas com 
edifícios com 

valor patrimonial

Áreas com 
edifícios com 

valor patrimonial

Centros Históricos

Satisfação Residencial

. Satisfação dos valores sociais (novos usos, 
novas necessidades e estilos de vida);

e os valores exigidos pela sociedade actual 
(qualidade de vida, bem-estar, conforto, 

higiene, segurança,`).
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A 8. CRITÉRIOS PARA A INTERVENÇÃO NO PATRIMÓNIO EDIFICADO  
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A 9. MÉTODO DE INVESTIGAÇÃO, BASEADO NO MÉTODO DE ESTELLE PHILLIPS (PHILLIPS AND 
PUGH 2000)  
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B 1. APRESENTAÇÃO DA FICHA DE AVALIAÇÃO  

B 1.1. FICHA DE DE AVALIAÇÃO (FA) 

Quadro B1 - Apresentação da FA dirigida para o caso de estudo 

  

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO HABITADO DO PORTO 

A. IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO E MORADA DO EDIFÍCIO 

A1 Identificação: 
 Nome: _________________________________________________ Profissão: ______________________________ 
 Data de Inspeção: _________________________________________ N.º da ficha: ___________________________ 
A2 Morada: ________________________________________________ Freguesia: ___________________________ 

PARTE I: INTERESSE PATRIMONIAL DO EDIFÍCIO 

B. CARACTERIZAÇÃO TIPO- MORFOLOGIA DO EDIFÍCIO 

B1 - Morfologia e Tipologia  
B1.1 - Época de Construção: ☐Século XV-XVII; ☐Século XVIII; ☐ Século XIX; ☐ Século XX; ☐Outro____________ 

B1.2 - Lote: ☐Ocupação parcial: ☐Com logradouro; ☐Saguão; ☐ Com anexos  
                     ☐Ocupação integral: ☐Duas frentes; ☐ Uma frente  
B1.3 - Rua: Largura: ☐Com menos de 8m entre fachadas; ☐Com mais de 8m entre fachadas 
                    Acesso: ☐Fácil; ☐ Difícil  
B1.4 - Implantação do Edifício: ☐Isolado; ☐Geminado; ☐ Em banda; ☐Gaveto; ☐Outro______________________ 

B1.5 - Número de Frentes: Fachadas __ (n.º pisos___); Empenas Cegas__ (n.º de pisos __); Tardoz___ (n.º de pisos __) 

B1.6 - Número Pisos: Acima da cota da soleira ____; Abaixo da cota da soleira:____; Vãos de cobertura habitáveis:___ 

B1.7 - Uso:☐ Habitação; ☐Comércio; ☐Armazém; ☐ Serviços; ☐Oficina; ☐ Outro__________________________ 
B2 - Tipo de Ocupação: ☐Proprietário (s); ☐Inquilino (s); ☐ Outra situação________________________________ 

  Propriedade: ☐horizontal; ☐ Total. 
  Número de Unidades: Habitacionais: _________; Não Habitacionais: _________; Total: _________________ 
  Número de Unidades Habitacionais: Ocupadas: ________; Devolutas: _______ 

C. CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS  

C1- Paredes Exteriores  
Material  
Fachada: ☐Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐ Outro_____ 
Tardoz: ☐Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐ Outro_____ 

Empena: ☐Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐; Outro_____ 

Revestimentos exteriores 
Fachadas/tardoz 
☐Reboco pintado 
☐Azulejo 
☐Soletos de ardósia 
☐Chapa zincada pintada 
☐Telha vã 
☐ Cantaria 
☐ Outro____________________ 
Empena Cega 
☐Soletos de ardósia 
☐Chapa zincada pintada 
☐Telha vã 
☐ Rebocado ou argamassa de cal 
☐ Outro____________________ 

Revestimentos interiores em geral 
☐Azulejo 
☐ Estuque com pintura 
☐ Estuque com escaiola 
☐Outro__________________ 

C2- Paredes Interiores 

Material  
Compartimentação: 
☐ Paredes de alvenaria de pedra 
☐ Paredes de tabique 
☐Outro____________________ 

Caixa-de-escadas: 
☐ Paredes de alvenaria de pedra 
☐ Paredes de tabique 
☐Outro____________________ 

Revestimentos interiores em geral 
☐Estuque pintado  
☐Estuque com escaiola 
☐Azulejo 
☐ Rodapés 
☐Lambrins 
☐ Outro____________________ 
 

C3- Cobertura 
Tipo  

Autoportante: ☐ Sim; ☐ Não 
☐Não é possível verificar 

Material  
☐Madeira; ☐Outro __________ 

Revestimento exterior   
☐Telha Canudo 
☐ Telha Marselha 
☐Outro_____________________ 

Revestimento Interior  
☐Cobertura habitável 
☐Teto de masseira 
☐Teto de madeira sob estrutura 

das águas 
☐Teto de estuque sob a estrutura 

das águas 
☐Outro____________________ 
☐Cobertura não habitável 
☐Guarda-pó 
☐Outro_____________________ 
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C4 - Pavimentos/Tetos 
Material 
☐ Esteira 
☐ Madeira 
☐ Outro_______________________ 
Revestimentos Tetos 
☐ Estuque pintado 
☐ Estuque com motivos 
☐ Madeira pintada  
☐ Outro_______________________ 
Revestimentos Pavimentos 
☐ Soalho de madeira; 
☐ Pavimento impermeável 
☐ Outro_______________________ 

C5 – Escada-de-Escadas Interiores  
Material 
☐Madeira 
☐Pedra 
☐Outro_______________________ 
Revestimentos lances/patamares 
☐Madeira original 
☐Outro _______________________ 
Revestimentos dos tetos da escada 
☐ Estuque pintado sem motivos 

ornamentais 
☐ Estuque pintado com motivos 

ornamentais 
☐ Madeira pintada 
☐ Outro_______________________ 

C6 - Caixilhos Exteriores  
Portas 
Estrutura/Funcionamento: 
☐Uma folha; ☐Duas Folhas 
Material: 
☐Madeira; ☐Vidro;☐Metal  
☐Outro________________  

Janelas 
Estrutura/Funcionamento: 
 ☐ Peito; ☐ Peito e Guilhotina 
 ☐ Sacada de Batente 
Material: 
☐ Madeira; ☐Vidro;☐Metal  
☐ Outro________________  

C7 - Integridade do Edifício: ☐Sem alterações significativas; ☐Alterado. 

D. IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO EDIFÍCIO 

D1 - Valor Patrimonial: ☐ Pertencente a área protegida pela UNESCO; ☐ Imóvel classificado ou em vias de classificação 
com valor histórico- cultural; ☐ Imóvel Inventariado ou identificado com interesse patrimonial; ☐Outro__________                                                                     

D2 - Identificação de Elementos (com valor formal, estético e artístico) que revelem Interesse Patrimonial:  
No exterior: ☐Volumetria; ☐Fachada; ☐ Caixilhos; ☐Claraboias; ☐Chaminés; ☐ Trapeiras; ☐Água furtada; 
☐Varandas; ☐Elementos de ornamentação e decoração; ☐ Cor; ☐ Outro_______________ 
No interior: ☐Revestimento e acabamentos de paredes;☐ Pavimentos; ☐Tetos; ☐Caixa de escadas; ☐Caixilhos;   
☐Chaminés; ☐Lareiras; ☐Elementos ornamentais e decorativos; ☐Outro________________________________ 

D3 - Valor Material, Técnico-construtivo: Trabalhos de arte da: ☐Cantaria; ☐Marcenaria; ☐Carpintaria; ☐Estuque;  
☐Ferraria; ☐Azulejaria; ☐ Outros trabalhos de arte decorativa: ______________________________________ 

PARTE II: CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITABILIDADE E CONFORTO DO EDIFÍCIO 

E. IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE NO EDIFÍCIO                  Sim 

☐ 

Não 

☐ 

Não 
Aplicável 

☐ 

E1 – IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

E1.1 - SEGURANÇA ESTRUTURAL   

E1.1.1 - Cobertura 

. Ausência de água  ......................................................................................................................................

. Sem degradação material ..........................................................................................................................

 

☐ 

☐ 

 

  ☐ 

  ☐ 

 

☐ 

☐ 

E1.1.2 - Paredes  

   . Sem eliminação de elementos e/ou partes: 

. De paredes estruturais ...............................................................................................................................

   . De paredes não estruturais``````````````````````````````. 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

  ☐ 

  ☐ 

 

 

☐ 

☐ 

. Ausência de fendas na ligação entre paredes transversais:  

. Entre paredes estruturais ...........................................................................................................................

. Entre paredes estruturais e não estruturais ...............................................................................................

   . Entre paredes não estruturais````````````````````````````` 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

. Ausência de fendas diagonais passantes: 

. Em paredes estruturais ..............................................................................................................................

   . Em paredes não estruturais`````````````````````````````` 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

. Ausência de deformação das paredes para fora do seu plano vertical (embarrigamento): 

. Em paredes estruturais ..............................................................................................................................

. Em paredes não estruturais``````````````````````````````` 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 . Ausência de degradação material: 

. Nas paredes estruturais .............................................................................................................................

. Nas paredes não estruturais``````````````````````````````` 

  

  ☐ 

☐ 

  

  ☐ 

☐ 

  

   ☐ 

   ☐ 
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E1.1.3 - Pavimentos e Tetos: 

. Sem deformações verticais do pavimento ..................................................................................................  

. Sem vibrações excessivas do pavimento ...................................................................................................  

. Sem degradação material ou deformação do teto  ....................................................................................  

Sim 

☐ 

☐ 

☐ 

Não 

☐ 

☐ 

☐ 

Não 
Aplicável

☐ 

☐ 

☐ 

E1.1.4 – Caixa-de-Escadas:   

. Sem deformações verticais ........................................................................................................................  

. Sem vibrações excessivas .........................................................................................................................  

. Sem degradação material...........................................................................................................................  

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.2 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

E1.2.1 – Caixa-de-escadas e Caminhos de Evacuação: 

. A caixa-de-escadas comum (integrada no caminho de evacuação) é construída com material 

incombustível ............................................................................................................................................  

. Está em condições de circulação e desobstruído .....................................................................................  

. Possuí ventilação adequada ......................................................................................................................  

. Possui iluminação ......................................................................................................................................  

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.2.2 – Compartimentos:  

. Tem chaminé a funcionar na cozinha e fogões de sala .............................................................................  

. As paredes de empena separadoras de edifícios contíguos são de materiais resistentes ao fogo ...........  

. As paredes de empena prolongam-se 0,60m acima dos telhados ............................................................  

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.2.3 - Instalação Elétrica e de Gás: 

. Instalação Elétrica está em adequadas condições de funcionamento e manutenção (com o 

isolamento dos condutores elétricos não degradado; e sem pontos singulares que possam motivar 

acidentes de electrocução, explosão ou queimaduras) ............................................................................  

. Instalação elétrica é dotada de quadro com disjuntores diferenciais de proteção e possui ligação à 

terra ..........................................................................................................................................................  

. Instalação de gás apresenta adequadas condições de segurança: 

. A botija de gás está em local bem ventilado ............................................................................................  

. O gás natural canalizado contém válvulas de corte da alimentação de gás a montante de cada 

dispositivo .................................................................................................................................................  

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E1.3 - SEGURANÇA NO USO NORMAL 

E1.3.1 - Portas e Janelas: 

. As portas de entrada do prédio e das habitações são sólidas e seguras, e abrem e fecham, num 

ângulo de 90.º, sem recurso a força excessiva .........................................................................................  

. As portas e janelas têm bom funcionamento e não apresentam degradação material ...........................  

 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

 

☐ 

☐ 

 

 

 

☐ 

☐ 

E1.3.2 - Pavimentos: 

. Os desníveis de piso estão protegidos com guarda-corpos (escadas, varandas, balcões, terraços e 

outros locais sobrelevados) .......................................................................................................................  

. Os revestimentos dos pavimentos: 

. Apesentam superfície regular (sem buracos ou aberturas perigosas) .......................................................  

. São antiderrapantes ...................................................................................................................................  

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

E1.3.3 - Equipamentos Eletrodomésticos: 

. Os equipamentos eletrodomésticos estão devidamente protegidos, não provocando acidentes por 

electrocução ..............................................................................................................................................  

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

E1.4 – Estado de conservação: ☐Bom; ☐ Razoável; ☐Mau; ☐Muito Mau 

E2 - IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE     

E2.1- DIMENSÕES E FUNCIONALIDADE 
E2.1.1 – Dimensões dos Compartimentos: 
. Existe pelo menos um compartimento que pode ser utilizado como sala ou quarto: 
. Com uma área útil ≥ 9,00 m2 ......................................................................................................................  
. Com uma dimensão entre paredes ≥ 2,10m ..............................................................................................  
. Um pé direito ≥ 2,40m em pelo menos 50% da área .................................................................................  

 
 
 
☐ 
☐ 
☐ 

 
 

 
☐ 
☐ 
☐ 

 
 
 
 
☐ 
☐ 
☐ 
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E2.1.2 - Mobiliário e Equipamento 

. Existe pelo menos uma instalação sanitária completa (lavatório, sanita, sifão, autoclismo, uma 

base de duche ou banheira no mesmo ou noutro compartimento sanitário) ............................................

. A cozinha está equipada (lava-loiça, uma bancada de extensão não inferior a 0,60m, local para 

instalar um frigorífico e um local para instalar um fogão a gás ou elétrico) ..............................................

. O aparelho de combustão encontra-se fora das instalações sanitárias e em local ventilado ...................

Sim 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

Não 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

Não 
Aplicável 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

E2.2 - HIGIENE, SAÚDE E CONFORTO 

E2.2.1- Ventilação, Iluminação e Higiene 

. Nos compartimentos em geral 

. Todos os compartimentos têm uma janela ou uma claraboia em contacto direto com o exterior, ou 

contactam com uma marquise, que proporciona iluminação natural e/ou ventilação permanente ..............

. Apenas os compartimentos principais têm vãos para o exterior e recebem iluminação natural direta ......

. Existe pelo menos uma fachada que recebe sol a maior parte do ano ......................................................

. O edifício tem vãos em fachadas opostas ou uma caixa de escadas que permite ventilação 

transversal .................................................................................................................................................

. As janelas e portas são resistentes ao vento e não deixam entrar corrente de ar .....................................

 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

. Nas instalações sanitárias 

. Localizam-se no perímetro das construções em locais iluminados e arejados ..........................................

. Possuem um sistema de ventilação forçado ..............................................................................................

. Não estão em comunicação direta com os outros compartimentos da habitação (cozinha, sala de 

refeições, copa ou despensa) ....................................................................................................................

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

. Na cozinha: 

. Existe uma conduta de evacuação de fumos funcional ..............................................................................

. Existe admissão de ar por condutas, aberturas permanentes ou janelas que permitam ventilação 

direta do exterior ...........................................................................................................................................

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E2.2.2 – Comportamento à Humidade 

. Ausência de infiltrações provenientes dos vãos, paredes, coberturas e terraços .....................................

. Ausência de infiltrações provenientes de fugas das canalizações ............................................................

. As paredes dos pisos térreos não possuem humidades provenientes do solo .........................................

. Ausência de bolores e manchas provenientes de condensações superficiais ..........................................

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

E2.2.3 - Outros 

. Ausência de lixo, roedores ou pragas nos compartimentos ......................................................................

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E2.3 - INSTALAÇÕES NO EDIFÍCIO 

E2.3.1 - Instalação/Distribuição de Água Fria está em adequadas condições, abastece água 

potável e não é composta por canalizações de chumbo .............................................................................

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

E2.3.2 - Equipamento de Produção de Água Quente está em adequadas condições e assegura a 

distribuição de água quente ..........................................................................................................................

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E2.3.3 - Sistema de Drenagem de Águas Residuais está em adequadas condições de 

funcionamento, ligado à rede pública (ou sistema simplificado de drenagem) ............................................

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

E2.3.4 - Sistema de Drenagem de Águas Pluviais está em adequadas condições funcionamento ☐ ☐ ☐ 

E2.4 - ACESSIBILIDADE AO E NO EDIFÍCIO 

E2.4.1 – Caixa-de-escadas 

. Tem elevador .............................................................................................................................................

. A largura da bomba da caixa-de-escadas permite colocar um elevador ...................................................

. O vão da caixa-de-escadas permite a colocação de rampas ou mecanismos elevatórios .......................

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E2.4.2 - Nos pisos 

. Nos pisos do edifício é possível aceder pelo menos a um quarto e a uma instalação sanitária com 

uma cadeira de rodas ................................................................................................................................

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

E3 - OUTRAS OBSERVAÇÕES: 
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F- REGISTOS FOTOGRÁFICOS DO EDIFÍCIO 

F1- REGISTOS FOTOGRÁFICOS DO INTERESSE PATRIMONIAL DO EDIFÍCIO: 

F1.1 - Fotografias do Exterior do Edifício: 

 

 

 

F1.2 - Fotografias do Interior do Edifico: 

 

 

 

F2 – REGISTOS FOTOGRÁFICOS DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE  

F2.1 - Fotografias das Condições de Segurança: 

 

 

 

F2.2 - Fotografias das Condições de Habitabilidade: 
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PARTE III: QUESTIONÁRIO AOS RESIDENTES DO EDIFÍCIO 

G- IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO E MORADA DO EDIFÍCIO 

G1 – Identificação: 

Nome: ______________________________________________ Profissão: ______________________________ 

Data do Inquérito: _____________________________________ N.º da ficha: ____________________________ 

G2 - Morada: ____________________________________________ Freguesia: __________________________ 

H – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS RESIDENTES E SUA PERCEÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO EDIFÍCIO  

H1 - Perfil do Agregado Familiar 

H1.1 – Nome do Responsável: __________________________________________________Contactos: _________ 

H1.2 - Profissão: ☐Reformado; ☐ Desempregado: ☐Subsídio de Desemprego; ☐RSI; ☐ Sem apoio; ☐ Invalidez. 

                             ☐ Empregado: ☐1.º Sector; ☐2.º Sector; ☐3.º Sector; ☐Outro: ____________________________ 

H1.3 - Escolaridade:☐ Sem escolaridade; ☐4.º Ano; ☐ 9.º Ano; ☐ 12.º Ano; ☐ Curso superior; ☐Outro:  

H1.4 - Rendimento Mensal do Agregado Familiar: ☐<500 €; ☐ ≥ 500; ☐; <1500€; ☐ ≥ 1500. 

H1.5- Valor da Renda: __________________________________________________________________________ 

H1.6- Há Quanto Tempo Mora na Habitação: _______________________________________________________ 

H1.7 - Estado Civil: ☐Solteiro; ☐Casado; ☐ Viúvo; ☐Divorciado. 

H1.8 - Composição do Agregado Familiar: ☐Uma pessoa; ☐Casal; ☐Família clássica; ☐Família monoparental; 

☐Casais sem filhos; ☐Família alargada; ☐Grupo de coabitante. 

N.º de Pessoas: Sexo Feminino __ ; Sexo Masculino___ 

Faixa Etária: ☐Idosos (com 65 anos e mais anos); ☐Adultos (dos 25 aos 65 anos);☐Jovens (dos 15 aos 24); ☐Crianças 

(dos 0 aos 14). 

H1.9 - Limitações e Doença: ☐Doença física; ☐ Deficiência mental; ☐ Doença crónica; ☐Doenças derivadas da falta 

de condições de habitabilidade:_____________; ☐Outras Doenças: ______; ☐Nenhuma. 

H2 - Ocupação no Edifício: 

H2.1 - Utilizadores: ☐Proprietário (s); ☐Inquilino (s); ☐ Outra situação________________________________________ 

H2.2 - Permanência na Unidade Habitacional: ☐ Sazonal; ☐ Contínua: ☐Permanente; ☐ Predominantemente noturna. 

H2.3 – Sobrelotação nas Zonas de Dormir: ☐ Mesmo Sexo; ☐ Sexo diferente. 

H3 - Utilização da Unidade Habitacional e Edifício 

H3.1 - Tamanho da Habitação: ☐Grande; ☐ Pequena; ☐ Média. 

H3.2 - Compartimentos Mais Usados: ☐Quarto de dormir; ☐Cozinha; ☐ Casa de Banho; ☐Sala; 

☐Outro:_____________ 

H3.3 - Tipo de Uso: ☐Cozinhar; ☐Tomar banho; ☐Dormir; ☐Descansar/Lazer; ☐ Lavar roupa; ☐Trabalho; 

☐Outro:______ 

H3.4 – Privacidade nos Quartos de Dormir e Instalações Sanitárias: ☐Sim; ☐Não. 

H3.5 – Acessibilidade no Edifício e nas Caixa-de-escadas: ☐Fácil; ☐Difícil. 

H4 - Conforto Térmico 

Tipo de Aquecimento Usado na Habitação: ☐Nenhum; ☐Elétrico; ☐Gás; ☐ Lareira; ☐ Recuperador de calor;  

 ☐Outro: _____________________ 

A Temperatura Ambiente da Habitação: De Inverno: ☐Muito Fria; ☐ Fria; ☐Agradável; 

                                                                     De Verão: ☐Muito quente; ☐Quente; ☐Agradável. 

H5 - Conforto Acústico: 
Não se 

ouve 

Ouve-se e 

não 

incomoda 

Ouve-se e 

incomoda 

Não 

Aplicável 

 

. Nível Sonoro de sons de percussão                                                                                                                    

. Ouve-se os passos do vizinho de cima? ........................................................................................

. Nível sonoro de sons de condução aérea 

. Ouve-se o ruído da televisão e vozes do vizinho de cima? ...........................................................

. Ouve-se o ruído dos estabelecimentos comerciais existentes na rua? .........................................

. Ouve-se o ruído proveniente do tráfego rodoviário vindo da rua? .................................................

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 
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H6- Manutenção da Habitação: 

.O proprietário fez obras por iniciativa própria? ☐Não; ☐Sim ☐: Quais?___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

. Fez obras prioritárias para a melhoria das condições de habitabilidade da sua habitação? ☐ Não; ☐Sim: 

Quais?_________________________________________________________________________________________ 

. Qual a data da última intervenção efetuada na habitação?____________________________________________ 

. Qual o valor das obras realizadas: ☐Muito __________€; ☐Pouco__________€. 

H7- Identificação dos Problemas dos Residentes: 

. Gostaria de ter melhorias na sua habitação? Quais?  

  ☐Não; ☐Não sei; ☐ Sim: _______________________________________________________________ 

. Recorre a Apoio? 

 ☐ Não; Sim ☐: Através de: ☐Vizinhos; ☐ Amigos; ☐ Familiares;☐Profissionais e/ou assistentes; ☐Outros_______ 

H8 – Satisfação dos Residentes na Unidade de Habitação: 

. Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? ☐Sim; ☐ Não:___________________________________ 

. Gosta de morar nesta habitação: ☐Sim; ☐ Não. Porquê:______________________________________________ 

. Esta é a única habitação que tem? ☐Sim; ☐ Não:____________________________________________________ 

. Tem possibilidade de mudar de habitação? ☐Não; ☐ Sim; Como:_______________________________________ 

I – Satisfação Residencial e da Área de Vizinhança 

I1 – Satisfação dos Residentes na Área de Residência: 

. Sente segurança em viver nesta zona/rua: ☐Sim; ☐ Não. Motivo: ______________________________________ 

. Tem contacto frequente: ☐familiares como vizinhos; ☐vizinhos; ☐amigos; ☐Outro:______________; ☐Nenhum. 

. Os vizinhos comunicam entre si e são simpáticos: ☐Sim; ☐Não; ☐ Outro:______________________________ 

I2 - Equipamentos e Serviços Usados na Área de Residência: 

☐Hospital; ☐Posto médico; ☐Escola; ☐Supermercado; ☐Mercearia; ☐Lavandaria; ☐Restaurante; ☐Ginásio; ☐Serviço 

de apoio domiciliário; ☐Centro de dia;☐ Lar de terceira idade; ☐Junta de Freguesia; ☐ Balneários; ☐ Recolha de lixo;  

☐ Estacionamento; ☐ Espaços para brincar; ☐Outros: __________________________. 

I3 – Acessibilidade na Área de Residência: 

 ☐Má Acessibilidade  

 ☐Boa acessibilidade: ☐Perto de transportes públicos; ☐Com passeios pedonais; ☐ Com ruas pedonais; ☐Outros:___ 

 

I4 - O que Mais Aprecia nesta Área da Cidade?  

☐ Centralidade; ☐Segurança; ☐Vizinhos; ☐ Acesso a transportes/serviços; ☐Perto do emprego;☐Perto da escola dos 

filhos; ☐ Proximidade de familiares; ☐ Atividades sociais e culturais (festas/espetáculos/convívios); ☐Outros:_________ 

I5 – Nível de Satisfação na Habitação e na Área de Residência: 

. Sente-se satisfeito em morar nesta habitação: ☐Insatisfeito;☐Pouco satisfeito; ☐Satisfeito; ☐Muito satisfeito. 

. Sente-se satisfeito em morar nesta área da cidade: ☐Insatisfeito;☐Pouco satisfeito; ☐Satisfeito; ☐Muito satisfeito. 

I6 – Outras Observações: 
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B 1.2. RECOLHA DE DADOS ATRAVÉS DA FA 
 

 Quadro B2 – Recolha de dados do caso de estudo através da FA  

FICHA DE AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO EDIFICADO HABITADO DO PORTO 

F. IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO E MORADA DO EDIFÍCIO 

A1 Identificação: 
 Nome: _________________________________________________ Profissão: ______________________________ 
 Data de Inspeção: _______________________________________  N.º da ficha: ____________________________ 
A2 Morada: _____________________________________________Freguesia: _____________________________ 

PARTE I: INTERESSE PATRIMONIAL DO EDIFÍCIO 

G. CARACTERIZAÇÃO TIPO- MORFOLOGIA DO EDIFÍCIO 

B1 - Morfologia e Tipologia  
B1.1 - Época de Construção: ☐Século XV-XVII; ☐ Século XVIII; ☒ Século XIX; ☐ Século XX; ☐Outro____________ 

B1.2 - Lote: ☒Ocupação parcial: ☒Com logradouro; ☐Saguão; ☐ Com anexos  
                    ☐Ocupação integral: ☐Duas frentes; ☐ Uma frente  
B1.3 - Rua: Largura: ☒Com menos de 8m entre fachadas; ☐Com mais de 8m entre fachadas 

                       Acesso: ☒Fácil; ☐ Difícil  
B1.4 - Implantação do Edifício: ☐Isolado; ☐Geminado; ☒ Em banda; ☐Gaveto; ☐Outro______________________ 

B1.5 - Número de Frentes: Fachadas 1 (n.º pisos 3 ); Empenas Cegas 0 (n.º de pisos 0); Tardoz 1 (n.º de pisos 4) 

B1.6 - Número Pisos: Acima da cota da soleira 3 ; Abaixo da cota da soleira: 1; Vãos de cobertura habitáveis: 1 

B1.7 - Uso:☒ Habitação; ☐Comércio; ☐Armazém; ☐ Serviços; ☐Oficina; ☐ Outro__________________________ 
B2 - Tipo de Ocupação: ☐Proprietário (s); ☒Inquilino (s); ☐ Outra situação________________________________ 
  Propriedade: ☐horizontal; ☐ Total. 
  Número de Unidades: Habitacionais: 5  ; Não Habitacionais: 0; Total:  5 
  Número de Unidades Habitacionais: Ocupadas:  1 ; Devolutas:  4 

H. CARACTERIZAÇÃO CONSTRUTIVA E ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS  

C1- Paredes Exteriores  
Material  
Fachada: ☒Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐ Outro_____ 
Tardoz: ☐Alvenaria de pedra  
☒Tabique/Frontal;☐ Outro_____ 

Empena: ☒Alvenaria de pedra  
☐Tabique/Frontal;☐; Outro_____ 

Revestimentos exteriores 
Fachadas/tardoz 
☐Reboco pintado 
☒Azulejo 
☐Soletos de ardósia 
☐Chapa zincada pintada 
☐Telha vã 
☒ Cantaria 
☒ Outro: impermeabilização à vista 
Empena Cega 
☐Soletos de ardósia 
☐Chapa zincada pintada 
☐Telha vã 
☐ Rebocado ou argamassa de cal 
☐ Outro____________________ 

Revestimentos interiores em geral 
☐Azulejo 
☒ Estuque com pintura 
☒ Estuque com escaiola 
☐Outro__________________ 

C2- Paredes Interiores 

Material  
Compartimentação: 
☐ Paredes de alvenaria de pedra 
☐ Paredes de tabique 
☐Outro____________________ 

Caixa-de-escadas: 
☐ Paredes de alvenaria de pedra 
☒ Paredes de tabique 
☐Outro____________________ 

Revestimentos interiores em geral 
☒Estuque pintado  
☒Estuque com escaiola 
☐Azulejo 
☒ Rodapés 
☐Lambrins 
☐ Outro____________________ 
 

C3- Cobertura 
Tipo  

Autoportante: ☒ Sim; ☐ Não 
☐Não é possível verificar 

Material  
☒Madeira; ☐Outro __________ 

Revestimento exterior   
☒Telha Canudo 
☐ Telha Marselha 
☐Outro_____________________ 

Revestimento Interior  
☒Cobertura habitável 
☒Teto de masseira 
☐Teto de madeira sob estrutura 

das águas 
☐Teto de estuque sob a estrutura 

das águas 
☐Outro____________________ 
☐Cobertura não habitável 
☐Guarda-pó 
☐Outro_____________________ 
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Quadro B2 – Recolha de dados do caso de estudo através da FA (continuação) 

 
 

C4 - Pavimentos/Tetos 
Material 
☒ Esteira 
☒ Madeira 
☐ Outra_______________________ 
Revestimentos Tetos 
☐ Estuque pintado 
☐ Estuque com motivos 
☐ Madeira pintada  
☐ Outro_______________________ 
Revestimentos Pavimentos 
☒ Soalho de madeira; 
☒ Pavimento impermeável 
☒ Outro Alcatifa 

C5 – Escada-de-Escadas Interiores  
Material 
☒Madeira 
☒Pedra 
☐Outro_______________________ 
Revestimentos lances/patamares 
☒Madeira original 
☐Outro _______________________ 
Revestimentos dos tetos da escada 
☒ Estuque pintado sem motivos 

ornamentais 
☒ Estuque pintado com motivos 

ornamentais 
☐ Madeira pintada 
☐ Outro_______________________ 

C6 - Caixilhos Exteriores  
Portas 
Estrutura/Funcionamento: 
☒Uma folha; ☐Duas Folhas 
Material: 
☒Madeira; ☒Vidro;☒Metal  
☐Outro________________  

Janelas 
Estrutura/Funcionamento: 
 ☒ Peito; ☒ Peito e Guilhotina 
 ☒ Sacada de Batente 
Material: 
☒ Madeira; ☒Vidro;☒Metal  
☒ Outro Persianas  

C7 - Integridade do Edifício: ☒Sem alterações significativas; ☐Alterado. 

I. IDENTIFICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DO EDIFÍCIO 

D1 - Valor Patrimonial: ☐ Pertencente a área protegida pela UNESCO; ☐ Imóvel classificado ou em vias de classificação 
com valor histórico- cultural; ☐ Imóvel Inventariado ou identificado com interesse patrimonial; ☒Outro: Construção 

tradicional                                                                     

D2 - Identificação de Elementos (com valor formal, estético e artístico) que revelem Interesse Patrimonial:  
No exterior: ☒Volumetria; ☒Fachada; ☒ Caixilhos; ☒Claraboias; ☐Chaminés; ☐ Trapeiras; ☒Água furtada; 
 ☒Varandas; ☒Elementos de ornamentação e decoração; ☐ Cor; ☐ Outro_______________ 
No interior: ☒Revestimento e acabamentos de paredes;☒ Pavimentos; ☒Tetos; ☒Caixa de escadas; ☒Caixilhos;   
☐Chaminés; ☐Lareiras; ☒Elementos ornamentais e decorativos; ☐Outro________________________________ 

D3 - Valor Material, Técnico-construtivo: Trabalhos de arte da: ☒Cantaria; ☐Marcenaria; ☒Carpintaria; ☒Estuque;  
☒Ferraria; ☒Azulejaria; ☐ Outros trabalhos de arte decorativa: ______________________________________ 

PARTE II: CONDIÇÕES DE SEGURANÇA, HABITABILIDADE E CONFORTO DO EDIFÍCIO 

J. IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE NO EDIFÍCIO                  Sim 

☐ 

Não 

☐ 

Não 
Aplicável 

☐ 

E1 – IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA 

E1.1 - SEGURANÇA ESTRUTURAL   

E1.1.1 - Cobertura 

. Ausência de água  ......................................................................................................................................

. Sem degradação material ...........................................................................................................................

 

☐ 

☐ 

 

  ☒ 

  ☒ 

 

☐ 

☐ 

E1.1.2 - Paredes  

   . Sem eliminação de elementos e/ou partes: 

. De paredes estruturais ...............................................................................................................................

   . De paredes não estruturais``````````````````````````````. 

 

 

☒ 

☒ 

 

 

  ☐ 

  ☐ 

 

 

☐ 

☐ 

. Ausência de fendas na ligação entre paredes transversais:  

. Entre paredes estruturais ..........................................................................................................................

. Entre paredes estruturais e não estruturais ..............................................................................................

   . Entre paredes não estruturais````````````````````````````` 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☒ 

☒ 

☒ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

. Ausência de fendas diagonais passantes: 

. Em paredes estruturais...............................................................................................................................

   . Em paredes não estruturais`````````````````````````````` 

 

☐ 

☐ 

 

☒ 

☒ 

 

☐ 

☐ 

. Ausência de deformação das paredes para fora do seu plano vertical (embarrigamento): 

. Em paredes estruturais...............................................................................................................................

. Em paredes não estruturais``````````````````````````````` 

 

☒ 

☒ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

 . Ausência de degradação material: 

. Nas paredes estruturais.............................................................................................................................

. Nas paredes não estruturais``````````````````````````````` 

   

  ☐ 

☐ 

  

  ☒ 

☒ 

  

   ☐ 

   ☐ 
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Quadro B2 – Recolha de dados do caso de estudo através da FA (continuação) 

 
 

E1.1.3 - Pavimentos e Tetos: 

. Sem deformações verticais do pavimento ................................................................................................

. Sem vibrações excessivas do pavimento ................................................................................................

. Sem degradação material ou deformação do teto  ....................................................................................

Sim 

☒ 

☒ 

☐ 

Não 

☐ 

☐ 

☒ 

Não 
Aplicável

☐ 

☐ 

☐ 

E1.1.4 – Caixa-de-Escadas:   

. Sem deformações verticais ........................................................................................................................

. Sem vibrações excessivas .........................................................................................................................

. Sem degradação material ..........................................................................................................................

 

☒ 

☒ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☒ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.2 - SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 

E1.2.1 – Caixa-de-escadas e Caminhos de Evacuação: 

. A caixa-de-escadas comum (integrada no caminho de evacuação) é construída com material 

incombustível ............................................................................................................................................

. Está em condições de circulação e desobstruído ......................................................................................

. Possuí ventilação adequada ......................................................................................................................

. Possui iluminação.......................................................................................................................................

 

 

 

☐ 

☒ 

☒ 

☒ 

 

 

 

☒ 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

E1.2.2 – Compartimentos:  

. Tem chaminé a funcionar na cozinha e fogões de sala .............................................................................

. As paredes de empena separadoras de edifícios contíguos são de materiais resistentes ao fogo ..........

. As paredes de empena prolongam-se 0,60m acima dos telhados ............................................................

 

☐ 

☒ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☒ 

 

☒ 

☐ 

☐ 

E1.2.3 - Instalação Elétrica e de Gás: 

. Instalação Elétrica está em adequadas condições de funcionamento e manutenção (com o 

isolamento dos condutores elétricos não degradado; e sem pontos singulares que possam motivar 

acidentes de electrocução, explosão ou queimaduras) ............................................................................

. Instalação elétrica é dotada de quadro com disjuntores diferenciais de proteção e possui ligação à 

terra ...........................................................................................................................................................

. Instalação de gás apresenta adequadas condições de segurança: 

. A botija de gás está em local bem ventilado ............................................................................................

. O gás natural canalizado contém válvulas de corte da alimentação de gás a montante de cada 

dispositivo..................................................................................................................................................

 

 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

 

 

☒ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

 

 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

E1.3 - SEGURANÇA NO USO NORMAL 

E1.3.1 - Portas e Janelas: 

. As portas de entrada do prédio e das habitações são sólidas e seguras, e abrem e fecham, num 

ângulo de 90.º, sem recurso a força excessiva.........................................................................................

. As portas e janelas têm bom funcionamento e não apresentam degradação material ...........................

 

 

 

☒ 

☐ 

 

 

 

☐ 

☒ 

 

 

 

☐ 

☐ 

E1.3.2 - Pavimentos: 

. Os desníveis de piso estão protegidos com guarda-corpos (escadas, varandas, balcões, terraços 

e outros locais sobrelevados) ...................................................................................................................

. Os revestimentos dos pavimentos: 

. Apesentam superfície regular (sem buracos ou aberturas perigosas) .......................................................

. São antiderrapantes ...................................................................................................................................

 

 

☒ 

 

☐ 

☒ 

 

 

☐ 

 

☒ 

☐ 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

E1.3.3 - Equipamentos Eletrodomésticos: 

. Os equipamentos eletrodomésticos estão devidamente protegidos, não provocando acidentes por 

electrocução ..............................................................................................................................................

 

 

☒ 

 

 

☐ 

 

 

☐ 

E1.4 – Estado de conservação: ☐Bom; ☐ Razoável; ☐Mau; ☐Muito Mau 

E2 - IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE     

E2.1- DIMENSÕES E FUNCIONALIDADE 

E2.1.1 – Dimensões dos Compartimentos: 

. Existe pelo menos um compartimento que pode ser utilizado como sala ou quarto: 

. Com uma área útil ≥ 9,00 m2 ......................................................................................................................

. Com uma dimensão entre paredes ≥ 2,10m ..............................................................................................

. Um pé direito ≥ 2,40m em pelo menos 50% da área .................................................................................

 

 

 

☒ 

☒ 

☒ 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 
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Quadro B2 – Recolha de dados do caso de estudo através da FA (continuação) 

E2.1.2 - Mobiliário e Equipamento 

. Existe pelo menos uma instalação sanitária completa (lavatório, sanita, sifão, autoclismo, uma 

base de duche ou banheira no mesmo ou noutro compartimento sanitário) ............................................

. A cozinha está equipada (lava-loiça, uma bancada de extensão não inferior a 0,60m, local para 

instalar um frigorífico e um local para instalar um fogão a gás ou elétrico) ..............................................

. O aparelho de combustão encontra-se fora das instalações sanitárias e em local ventilado ....................

Sim 

 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

Não 

 

 

☒ 

 

☒ 

☐ 

Não 
Aplicável 

 

 

☐ 

 

☐ 

☒ 

E2.2 - HIGIENE, SAÚDE E CONFORTO 

E2.2.1- Ventilação, Iluminação e Higiene 

. Nos compartimentos em geral 

. Todos os compartimentos têm uma janela ou uma claraboia em contacto direto com o exterior, ou 

contactam com uma marquise, que proporciona iluminação natural e/ou ventilação permanente .............

. Apenas os compartimentos principais têm vãos para o exterior e recebem iluminação natural direta .....

. Existe pelo menos uma fachada que recebe sol a maior parte do ano .....................................................

. O edifício tem vãos em fachadas opostas ou uma caixa de escadas que permite ventilação 

transversal .................................................................................................................................................

. As janelas e portas são resistentes ao vento e não deixam entrar corrente de ar ....................................

 

 

 

 

☒ 

☒ 

☒ 

 

☒ 

☐ 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☒ 

 

 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

☐ 

. Nas instalações sanitárias 

. Localizam-se no perímetro das construções em locais iluminados e arejados .........................................

. Possuem um sistema de ventilação forçado ..............................................................................................

. Não estão em comunicação direta com os outros compartimentos da habitação (cozinha, sala de 

refeições, copa ou despensa) ...................................................................................................................

 

☒ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☒ 

 

☒ 

 

☐ 

☐ 

 

☐ 

. Na cozinha: 

. Existe uma conduta de evacuação de fumos funcional .............................................................................

. Existe admissão de ar por condutas, aberturas permanentes ou janelas que permitam ventilação 

direta do exterior ..........................................................................................................................................

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

E2.2.2 – Comportamento à Humidade 

. Ausência de infiltrações provenientes dos vãos, paredes, coberturas e terraços .....................................

. Ausência de infiltrações provenientes de fugas das canalizações ............................................................

. As paredes dos pisos térreos não possuem humidades provenientes do solo .........................................

. Ausência de bolores e manchas provenientes de condensações superficiais ..........................................

 

☐ 

☒ 

☐ 

☐ 

 

☒ 

☐ 

☒ 

☒ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

E2.2.3 - Outros 

. Ausência de lixo, roedores ou pragas nos compartimentos ......................................................................

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

E2.3 - INSTALAÇÕES NO EDIFÍCIO 

E2.3.1 - Instalação/Distribuição de Água Fria está em adequadas condições, abastece água 

potável e não é composta por canalizações de chumbo .............................................................................

 

 

☐ 

 

 

☒ 

 

 

☐ 

E2.3.2 - Equipamento de Produção de Água Quente está em adequadas condições e assegura a 

distribuição de água quente .........................................................................................................................

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

E2.3.3 - Sistema de Drenagem de Águas Residuais está em adequadas condições de 

funcionamento, ligado à rede pública (ou sistema simplificado de drenagem) ............................................

 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

E2.3.4 - Sistema de Drenagem de Águas Pluviais está em adequadas condições funcionamento... ☐ ☒ ☐ 

E2.4 - ACESSIBILIDADE AO E NO EDIFÍCIO 

E2.4.1 – Caixa-de-escadas 

. Tem elevador .............................................................................................................................................

. A largura da bomba da caixa-de-escadas permite colocar um elevador ...................................................

. O vão da caixa-de-escadas permite a colocação de rampas ou mecanismos elevatórios ........................

 

 

☐ 

☒ 

☒ 

 

 

☒ 

☐ 

☐ 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

E2.4.2 - Nos pisos 

. Nos pisos do edifício é possível aceder pelo menos a um quarto e a uma instalação sanitária com 

uma cadeira de rodas ................................................................................................................................

 

 

☐ 

 

 

☐ 

 

 

☒ 

E3 - OUTRAS OBSERVAÇÕES: 

O edifício foi inspecionado parcialmente. Acasa só possui um inquilino. A instalação de distribuição de água fria foi 

substituída parcialmente. A entrada de água pela cobertura permite a presença de humidades e degradação material em 

todo o edifício.  
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Quadro B2 – Recolha de dados do caso de estudo através da FA (continuação) 

 
 

PARTE III: QUESTIONÁRIO AOS RESIDENTES DO EDIFÍCIO 

G- IDENTIFICAÇÃO DO TÉCNICO E MORADA DO EDIFÍCIO 

G1 – Identificação: 

Nome: ______________________________________________ Profissão: ______________________________ 

Data do Inquérito: _____________________________________ N.º da ficha: ____________________________ 

G2 - Morada: ____________________________________________ Freguesia: __________________________ 

H – IDENTIFICAÇÃO DO PERFIL DOS RESIDENTES E SUA PERCEÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO EDIFÍCIO  

H1 - Perfil do Agregado Familiar 

H1.1 – Nome do Responsável: __________________________________________________Contactos: _________ 

H1.2 - Profissão: ☒Reformado; ☐ Desempregado: ☐Subsídio de Desemprego; ☐RSI; ☐ Sem apoio; ☐ Invalidez. 

                             ☐ Empregado: ☐1.º Sector; ☐2.º Sector; ☐3.º Sector; ☐Outro: ____________________________ 

H1.3 - Escolaridade:☐ Sem escolaridade; ☒4.º Ano; ☐ 9.º Ano; ☐ 12.º Ano; ☐ Curso superior; ☐Outro:  

H1.4 - Rendimento Mensal do Agregado Familiar: ☒<500 €; ☐ ≥ 500; ☐; <1500€; ☐ ≥ 1500. 

H1.5- Valor da Renda:  4,12 Euros_______________________________________________________________ 

H1.6- Há Quanto Tempo Mora na Habitação: 30 Anos_______________________________________________ 

H1.7 - Estado Civil: ☒Solteiro; ☐Casado; ☒ Viúvo; ☐Divorciado. 

H1.8 - Composição do Agregado Familiar: ☒Uma pessoa; ☐Casal; ☐Família clássica; ☐Família monoparental; 

☐Casais sem filhos; ☐Família alargada; ☐Grupo de coabitante. 

N.º de Pessoas: Sexo Feminino _1_ ; Sexo Masculino___ 

Faixa Etária: ☒Idosos (com 65 anos e mais anos); ☐Adultos (dos 25 aos 65 anos);☐Jovens (dos 15 aos 24); ☐Crianças 

(dos 0 aos 14). 

H1.9 - Limitações e Doença: ☒Doença física; ☐ Deficiência mental; ☐ Doença crónica; ☐Doenças derivadas da falta 

de condições de habitabilidade:_____________; ☐Outras Doenças: ______; ☐Nenhuma. 

H2 - Ocupação no Edifício: 

H2.1 - Utilizadores: ☐Proprietário (s); ☒Inquilino (s); ☐ Outra situação________________________________________ 

H2.2 - Permanência na Unidade Habitacional: ☐ Sazonal; ☒ Contínua: ☐Permanente; ☐ Predominantemente noturna. 

H2.3 – Sobrelotação nas Zonas de Dormir: ☐ Mesmo Sexo; ☐ Sexo diferente. 

H3 - Utilização da Unidade Habitacional  

H3.1 - Tamanho da Habitação: ☐Grande; ☐ Pequena; ☒ Média. 

H3.2 - Compartimentos Mais Usados: ☒Quarto de dormir; ☒Cozinha; ☐ Casa de Banho; ☒Sala; ☒Outro: Retrete ___ 

H3.3 - Tipo de Uso: ☒Cozinhar; ☐Tomar banho; ☒Dormir; ☒Descansar/Lazer; ☐ Lavar roupa; ☐Trabalho; 

☐Outro:______ 

H3.4 – Privacidade nos Quartos de Dormir e Instalações Sanitárias: ☐Sim; ☒Não. 

H3.5 – Acessibilidade no Edifício e nas Caixa-de-escadas: ☒Fácil; ☐Difícil. 

H4 - Conforto Térmico 

Tipo de Aquecimento Usado na Habitação: ☐Nenhum; ☐Elétrico; ☐Gás; ☐ Lareira; ☐ Recuperador de calor;  

 ☐Outro: _____________________ 

A Temperatura Ambiente da Habitação: De Inverno: ☒Muito Fria; ☐ Fria; ☐Agradável; 

                                                                     De Verão: ☐Muito quente; ☐Quente; ☒Agradável. 

H5 - Conforto Acústico: 
Não se 

ouve 

Ouve-se e 

não 

incomoda 

Ouve-se e 

incomoda 

Não 

Aplicável 

 

. Nível Sonoro de sons de percussão                                                                                                                    

. Ouve-se os passos do vizinho de cima? ........................................................................................

. Nível sonoro de sons de condução aérea 

. Ouve-se o ruído da televisão e vozes do vizinho de cima? ...........................................................

. Ouve-se o ruído dos estabelecimentos comerciais existentes na rua? .........................................

. Ouve-se o ruído proveniente do tráfego rodoviário vindo da rua? .................................................

 

☐ 

 

☒ 

☒ 

☐ 

 

☒ 

 

☐ 

☐ 

☒ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 

 

☐ 

 

☐ 

☐ 

☐ 
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Quadro B2 – Recolha de dados do caso de estudo através da FA (continuação) 

  

H6- Manutenção da Habitação: 

.O proprietário fez obras por iniciativa própria? ☒Não; ☐Sim ☐: Quais?___________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

. Fez obras prioritárias para a melhoria das condições de habitabilidade da sua habitação? ☐ Não; ☒Sim: Quais? 

Quando me mudei para esta habitação. _______________________________________________________________ 

. Qual a data da última intervenção efetuada na habitação? 30 Anos  _____________________________________ 

. Qual o valor das obras realizadas: ☒Muito __________€; ☐Pouco__________€. 

H7- Identificação dos Problemas dos Residentes: 

. Gostaria de ter melhorias na sua habitação? Quais?  

  ☒Não; ☐Não sei; ☐ Sim: Gostava de mudar de casa, não vale a pena fazer obras.___________________________  

. Recorre a Apoio? 

 ☒ Não; Sim ☐: Através de: ☐Vizinhos; ☐ Amigos; ☐ Familiares;☐Profissionais e/ou assistentes; ☐Outros_______ 

H8 – Satisfação dos Residentes na Unidade de Habitação: 

. Acha que o seu edifício tem valor e deve ser mantido? ☐Sim; ☒ Não:_Está tudo a cair _____________________ 

 . Gosta de morar nesta habitação: ☐Sim; ☒ Não. Porquê:_O edifício está vazio, gosto do sítio, é perto de tudo ____ 

. Esta é a única habitação que tem? ☒Sim; ☐ Não:____________________________________________________ 

. Tem possibilidade de mudar de habitação? ☒Não; ☐ Sim; Como:_______________________________________ 

I – Satisfação Residencial e da Área de Vizinhança 

I1 – Satisfação dos Residentes na Área de Residência: 

. Sente segurança em viver nesta zona/rua: ☐Sim; ☒ Não. Motivo: Barulhento, estranho, gente estranha. _______ 

. Tem contacto frequente: ☐familiares como vizinhos; ☐vizinhos; ☐amigos; ☐Outro:______________; ☒Nenhum. 

. Os vizinhos comunicam entre si e são simpáticos: ☐Sim; ☒Não; ☐ Outro:______________________________ 

I2 - Equipamentos e Serviços Usados na Área de Residência: 

☒Hospital; ☒Posto médico; ☐Escola; ☒Supermercado; ☒Mercearia; ☐Lavandaria; ☐Restaurante; ☐Ginásio; ☐Serviço 

de apoio domiciliário; ☐Centro de dia;☐ Lar de terceira idade; ☐Junta de Freguesia; ☐ Balneários; ☒ Recolha de lixo;  

☐ Estacionamento; ☐ Espaços para brincar; ☐Outros: __________________________. 

I3 – Acessibilidade na Área de Residência: 

 ☒Má Acessibilidade  

 ☐Boa acessibilidade: ☐Perto de transportes públicos; ☐Com passeios pedonais; ☐ Com ruas pedonais; ☐Outros:___ 

 

I4 - O que Mais Aprecia nesta Área da Cidade?  

☒ Centralidade; ☐Segurança; ☐Vizinhos; ☒ Acesso a transportes/serviços; ☐Perto do emprego;☐Perto da escola dos 

filhos; ☐ Proximidade de familiares; ☐ Atividades sociais e culturais (festas/espetáculos/convívios); ☐Outros:_________ 

I5 – Nível de Satisfação na Habitação e na Área de Residência: 

. Sente-se satisfeito em morar nesta habitação: ☒Insatisfeito;☐Pouco satisfeito; ☐Satisfeito; ☐Muito satisfeito. 

. Sente-se satisfeito em morar nesta área da cidade: ☐Insatisfeito;☐Pouco satisfeito; ☒Satisfeito; ☐Muito satisfeito. 

I6 – Outras Observações: 

O residente inquirido mora sozinho no prédio, é sujeito à presença de filhos de antigos inquilinos que vão para a cave 

fazer festas, situação que provoca medo em morar no edifício sozinho. O contador da água e luz é único no edifício e os 

antigos inquilinos vão lá lavar a roupa, ficando os encargos por conta do único residente.  
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B 2. ATRIBUIÇÃO DE PONDERAÇÕES ÀS VARIÉVEIS DA FICHA DE AVALIAÇÃO (FA)  

 

Quadro B3 – Atribuição de ponderações aos indicadores da FA 

I Parte: Interesse Patrimonial do Edifício 
 

D. Identificação de características particulares do Edifício 
 

D2 - Identificação de elementos (com valor formal, estético e artístico) que revelem interesse patrimonial:  Ponderação 

No exterior:  

Volumetria: 3 

Fachada: 3 

Caixilhos: 3 

Claraboias:  3 

Chaminés: 1 

Trapeiras: 2 

Água Furtada: 2 

Varandas: 3 

Elementos de Ornamentação e decoração: 3 

Cor: 3 

Outro: 1 

No Interior: 

Revestimentos e acabamentos de paredes 2 

Pavimentos 3 

Tetos 3 

Caixa de Escadas 3 

Caixilhos 3 

Chaminés 1 

Lareiras 1 

Elementos ornamentais e decorativos 3 

Outro 1 

D3 - Valor material, técnico-construtivo:  Ponderação 

Trabalhos de arte (materiais e técnicas construtivas) 

Cantaria 3 

Marcenaria 2 

Carpintaria 3 

Estuque 3 

Ferraria 3 

Azulejaria 3 

Outros trabalhos da arte decorativa 1 

Parte II: Avaliação das condições de Segurança, Habitabilidade e Conforto no Edifício  

E1.1. Segurança Estrutural Ponderação 

E1.1.1 Cobertura 

Ausência de água 3 

Sem degradação material 3 

E1.1.2 Paredes  

. Sem eliminação de elementos e/ou partes: 

. De paredes estruturais 3 

. De paredes não estruturais 2 
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Quadro B3 – Atribuição de ponderações aos indicadores da FA (continuação) 

II Parte: Avaliação das condições de Segurança, Habitabilidade e Conforto no Edifício  

E1.1. Segurança Estrutural Ponderação 

E1.1.2 Paredes  

. Ausência de fendas na ligação entre paredes transversais 

. Entre paredes estruturais 3 

. Entre paredes estruturais e não estruturais 2 

. Entre paredes não estruturais 1 

. Ausência de fendas diagonais passantes: 

. Em paredes estruturais 3 

. Em paredes não estruturais 1 

. Ausência de deformação das paredes para fora do seu plano vertical (embarrigamento): 

. Em paredes estruturais 3 

. Em paredes não estruturais 2 

. Ausência de degradação material: 

. Nas paredes estruturais 3 

. Nas paredes não estruturais 2 

E1.1.3 - Pavimentos e tetos: 

. Sem deformações verticais do pavimento 3 

. Sem vibrações excessivas do pavimento 2 

. Sem degradação material ou deformação do teto  2 

E1.1.4 - Escadas:   

. Sem deformações verticais 3 

. Sem vibrações excessivas 2 

. Sem degradação material 3 

E1.2 - Segurança contra Incêndio 

E1.2.1 - Caixa de Escadas e Caminhos de Evacuação: 

. A caixa de escadas comum (integrada no caminho de evacuação) é construída com material incombustível 3 

. Está em condições de circulação e desobstruído 3 

. Possuí ventilação adequada 3 

. Possui iluminação 3 

E1.2.2 – Compartimentos:  

. Tem chaminé a funcionar na cozinha e fogões de sala 3 

. As paredes de empena separadoras de edifícios contíguos são de materiais resistentes ao fogo 2 

. As paredes de empena prolongam-se 0,60m acima dos telhados 2 

E1.2.3 - Instalação elétrica: 

. Instalação elétrica está em adequadas condições de funcionamento e manutenção (com o isolamento dos condutores 
elétricos não degradado; e sem pontos singulares que possam motivar acidentes de electrocução, explosão ou queimaduras) 

3 

. Instalação elétrica é dotada de quadro com disjuntores diferenciais de proteção e possui ligação à terra 2 

Instalação de gás apresenta adequadas condições de segurança: 

. A botija de gás está em local bem ventilado 3 

. O gás natural canalizado contém válvulas de corte da alimentação de gás a montante de cada dispositivo 2 
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Quadro B3 – Atribuição de ponderações aos indicadores da FA (continuação) 

E1.3 - Segurança no Uso Normal Ponderação 

E1.3.1 - Portas e Janelas 

. As portas de entrada do prédio e das habitações são sólidas e seguras, e abrem e fecham, num ângulo de 90.º, sem recurso 
a força excessiva 

3 

. As portas e janelas têm bom funcionamento e não apresentam degradação material 3 

E1.3.2 - Pavimentos: 

. Os desníveis de piso estão protegidos com guarda-corpos (escadas, varandas, balcões, terraços e outros locais 
sobrelevados) 

3 

. Os revestimentos dos pavimentos: 

. Apesentam superfície regular (sem buracos ou aberturas perigosas) 3 

. São antiderrapantes 2 

E1.3.3 - Equipamentos Eletrodomésticos: 

. Os equipamentos eletrodomésticos estão devidamente protegidos, não provocando acidentes por electrocução 2 

E2 - Avaliação das Condições de Habitabilidade e Conforto 

E2.1- Dimensões e funcionalidade Ponderação 

E2.1.1 - Dimensões dos compartimentos: 

. Existe pelo menos um compartimento que pode ser utilizado como sala ou quarto: 

. Com uma área útil ≥ 9,00 m2 3 

. Com uma dimensão entre paredes ≥ 2,10m 3 

. Um pé direito ≥ 2,40m em pelo menos 50% da área 2 

E2.1.2 - Mobiliário e equipamento 

. Existe pelo menos uma instalação sanitária completa (lavatório, sanita, sifão, autoclismo, uma base de duche ou banheira 
no mesmo ou noutro compartimento sanitário) 

3 

. A cozinha está equipada (lava-loiça, uma bancada de extensão não inferior a 0,60m, local para instalar um frigorífico e um 
local para instalar um fogão a gás ou elétrico) 

3 

. O aparelho de combustão encontra-se fora das instalações sanitárias e em local ventilado 3 

E2.2 - Saúde, Higiene, e conforto Ponderação 

E2.2.1- Ventilação, iluminação e higiene 

. Nos compartimentos em geral: 

. Todos os compartimentos têm uma janela ou uma claraboia em contacto direto com o exterior, ou contactam com uma 
marquise, que proporciona iluminação natural e/ou ventilação permanente 

3 

. Apenas os compartimentos principais têm vãos para o exterior e recebem iluminação natural direta 2 

. Existe pelo menos uma fachada que recebe sol a maior parte do ano 2 

. O edifício tem vãos em fachadas opostas ou uma caixa de escadas que permite ventilação transversal 3 

. As janelas e portas são resistentes ao vento e não deixam entrar corrente de ar 3 

. Nas instalações sanitárias 

. Localizam-se no perímetro das construções em locais iluminados e arejados 3 

. Possuem um sistema de ventilação forçado 3 

. Não estão em comunicação direta com os outros compartimentos da habitação (cozinha, sala de refeições, copa ou 
despensa) 

3 

. Na cozinha: 

. Existe uma conduta de evacuação de fumos funcional 3 

. Existe admissão de ar por condutas, aberturas permanentes ou janelas que permitam ventilação direta do exterior 3 

E2.2.2 – Comportamento à humidade 

. Ausência de infiltrações provenientes dos vãos, paredes, coberturas e terraços 3 

. Ausência de infiltrações provenientes de fugas das canalizações 3 

. As paredes dos pisos térreos não possuem humidades provenientes do solo 3 

. Ausência de bolores e manchas provenientes de condensações superficiais 2 

  E2.2.3 - Outros 

. Ausência de lixo, roedores ou pragas nos compartimentos 2 
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Quadro B3 – Atribuição de ponderações aos indicadores da FA (continuação) 

E2.3 - Instalações no Edifício Ponderação 

E2.3.1 - Instalação/distribuição de água fria está em adequadas condições, abastece água potável e não é composta por 
canalizações de chumbo 

3 

E2.3.2 - Equipamento de produção de água quente está em adequadas condições e assegura a distribuição de água 
quente 

3 

E2.3.3 - Sistema de drenagem de águas residuais está em adequadas condições de funcionamento, ligado à rede pública 
(ou sistema simplificado de drenagem) 

3 

E2.3.4 - Sistema de drenagem de águas pluviais está em adequadas condições de funcionamento 3 

E2.4 - Acessibilidade no Edifício Ponderação 

E2.4.1 - Caixa de escadas 

. Auxiliada por um elevador 3 

. A largura da bomba da caixa de escadas permite colocar um elevador 3 

. O vão da caixa de escadas permite a colocação de rampas ou mecanismos elevatórios 3 

E2.4.2 - Nos pisos 

. Nos pisos do edifício é possível aceder pelo menos a um quarto e a uma instalação sanitária com uma cadeira de rodas 3 

 
 
 
B 2.1. ATRIBUIÇÃO DE PONDERAÇÕES NAS VARIÁVEIS DO VALOR PATRIMONIAL DOS EDIFÍCIOS 
 

Quadro B4 - Médias e médias globais ponderadas do valor patrimonial dos edifícios 

Parte I - Interesse Patrimonial - Ponderações 

Valor Patrimonial  

E
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Elementos Exteriores Elementos interiores 
Valor material, técnico e 
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1 3 3 3 3 0 0 0 3 3 3 2,42 2 3 3 3 3 0 0 0 2,21 3 0 3 3 3 0 2,00 2,21 

2 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 1,73 2 3 3 3 3 0 0 0 2,21 3 0 3 3 3 3 2,50 2,15 

3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1,04 2 0 0 3 0 0 0 0 0,79 3 0 0 3 3 0 1,50 1,11 

4 3 3 3 0 1 0 2 0 0 0 1,38 0 0 0 0 0 1 0 0 0,16 3 0 0 0 0 0 0,50 0,68 

5 3 3 0 3 0 0 0 3 3 0 1,73 2 0 3 3 3 0 0 0 1,73 3 0 3 3 3 3 2,50 1,99 

6 3 3 3 3 0 0 0 3 0 3 2,08 0 3 3 3 3 0 0 0 1,89 3 0 3 3 3 0 2,00 1,99 

7 3 3 3 0 0 0 0 3 0 0 1,38 2 3 3 3 3 0 0 0 2,21 3 0 3 3 3 3 2,50 2,03 

8 3 3 3 3 0 2 0 3 0 0 1,96 2 3 0 3 3 0 0 0 1,73 3 0 3 3 3 3 2,50 2,07 

9 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 2,08 2 3 3 3 3 0 0 0 2,21 3 0 3 3 3 3 2,50 2,26 

10 3 3 0 3 1 0 2 3 0 3 2,08 2 3 3 3 3 1 0 3 2,84 3 0 3 3 3 0 2,00 2,30 

11 3 3 3 3 0 0 0 3 0 0 1,73 2 3 3 3 0 0 0 3 2,21 3 0 3 3 3 0 2,00 1,98 

12 3 3 3 3 0 0 0 0 3 0 1,73 0 3 0 3 3 0 0 0 1,42 3 0 3 3 3 0 2,00 1,72 

13 3 3 3 0 0 0 0 0 0 3 1,38 0 3 0 0 0 0 0 0 0,47 3 0 3 0 0 0 1,00 0,95 

 Valor 0 – Ausência de valor patrimonial 
     Valores de 1 a 3 – Presença de valor patrimonia 
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Quadro B4 - Médias e médias globais ponderadas do valor patrimonial dos edifícios (continuação) 

Parte I - Interesse Patrimonial - Ponderações 

Valor Patrimonial  
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14 3 3 3 3 1 2 0 3 3 3 2,77 2 3 3 3 3 0 0 3 2,68 3 0 3 3 3 3 2,50 2,65 

15 3 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0,92 2 3 3 3 0 0 0 0 1,73 3 0 3 3 3 3 2,50 1,72 

16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 0 0 0 0 0 0,50 0,40 

17 3 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1,50 0 3 0 3 3 0 0 0 1,42 3 0 3 3 3 3 2,50 1,81 

18 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 0 0 0 0 0 0,50 0,40 

19 3 3 3 3 0 0 2 3 3 0 2,31 2 3 3 3 3 0 0 3 2,68 3 0 3 3 3 0 2,00 2,33 

20 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 1,04 0 3 3 3 0 0 0 0 1,42 3 0 0 3 0 0 1,00 1,15 

21 3 3 3 3 0 0 2 0 3 0 1,96 2 3 3 3 3 0 0 0 2,21 3 0 3 3 3 0 2,00 2,06 

22 3 3 3 3 1 0 2 3 3 0 2,42 2 3 3 3 3 1 0 3 2,84 3 0 3 3 3 3 2,50 2,59 

23 3 3 3 3 1 0 2 0 3 0 2,08 0 3 3 3 3 1 0 0 2,05 3 0 3 3 3 0 2,00 2,04 

24 3 3 3 3 1 0 2 3 3 0 2,42 2 3 3 3 3 1 0 3 2,84 3 0 3 3 3 3 2,50 2,59 

25 3 3 3 0 1 0 2 0 0 0 1,38 0 3 3 0 0 1 0 0 1,10 3 0 3 3 0 0 1,50 1,33 

26 3 3 3 0 0 0 0 0 3 0 1,38 0 3 3 3 0 0 0 0 1,42 3 0 3 0 0 3 1,50 1,43 

27 3 0 3 0 1 0 0 3 0 0 1,15 0 3 0 3 3 0 0 0 1,42 3 0 3 0 3 0 1,50 1,36 

28 3 3 3 0 0 0 0 3 3 0 1,73 0 3 0 3 0 0 0 0 0,95 3 0 0 3 3 0 1,50 1,39 

29 3 3 3 3 1 2 0 3 3 3 2,77 2 3 3 3 3 1 0 3 2,84 3 0 3 3 3 3 2,50 2,70 

30 3 3 3 3 1 0 0 3 3 0 2,19 2 3 3 3 3 1 0 3 2,84 3 0 3 3 3 3 2,50 2,51 

31 3 3 3 3 1 2 2 0 3 0 2,31 2 3 0 3 3 1 0 3 2,36 3 0 3 3 3 3 2,50 2,39 

32 3 3 3 3 1 2 0 3 0 3 2,42 2 3 0 3 3 1 0 0 1,89 3 0 3 3 3 0 2,00 2,10 

33 3 3 3 3 0 0 0 3 3 0 2,08 0 3 0 3 3 0 0 0 1,42 3 0 3 3 3 3 2,50 2,00 

34 3 3 3 3 0 0 2 3 3 0 2,31 2 3 3 3 3 0 0 3 2,68 3 0 3 3 3 3 2,50 2,50 

35 3 3 3 3 1 0 0 3 3 0 2,19 2 3 3 3 3 1 0 0 2,36 3 0 3 3 0 3 2,00 2,19 

36 3 3 3 3 1 2 0 3 3 0 2,42 2 3 3 3 3 1 0 3 2,84 3 0 3 3 3 3 2,50 2,59 

37 3 3 3 3 0 0 2 3 3 3 2,65 2 3 3 3 3 0 0 3 2,68 3 3 3 3 3 3 3,00 2,78 

38 3 3 3 3 0 0 2 3 3 0 2,31 2 3 3 3 3 0 0 3 2,68 3 0 3 3 3 3 2,50 2,50 

39 3 3 3 0 1 0 0 3 3 0 1,85 2 3 3 3 3 1 0 0 2,36 3 0 3 3 3 3 2,50 2,24 

40 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 3 0 0 0 0 0 0,50 0,40 

41 3 3 3 0 1 0 3 3 3 0 2,19 2 3 3 3 3 1 0 3 2,84 3 0 3 3 3 3 2,67 2,57 

42 3 3 3 3 0 0 2 3 3 0 2,31 2 3 3 0 3 0 0 3 2,21 3 0 3 3 3 0 2,00 2,17 

 Valor 0 – Ausência de valor patrimonial 
 Valores de 1 a 3 – Presença de valor patrimonial 
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B2.2. ATRIBUIÇÃO DE PONDERAÇÕES ÀS VARIÁVEIS DAS CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E HABITABILIDADE 
 

Quadro B5 – Médias e médias globais ponderadas da segurança estrutural dos edifícios 

Parte II - Condiçoes de Segurança 

Edifício - Segurança Estrutural 
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1 0 0 0,00 3 2 3 2 1 3 1 3 0 0 0 2,16 0 2 0 0,86 3 2 0 1,87 1,22 

2 0 0 0,00 3 2 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1,08 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,67 

3 0 0 0,00 3 2 0 0 1 0 0 3 2 0 0 1,32 0 2 0 0,86 0 2 3 1,87 1,01 

4 0 3 1,50 N/A N/A 0 2 1 3 1 3 2 3 2 2,50 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 2,50 

5 3 3 3,00 3 2 0 0 1 3 0 3 2 3 2 2,28 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 2,82 

6 0 0 0,00 3 2 0 2 0 3 1 0 2 0 0 1,56 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,79 

7 0 0 0,00 3 2 3 2 1 3 0 3 2 0 2 2,52 3 0 0 1,29 3 0 0 1,12 1,23 

8 0 0 0,00 3 2 0 2 1 3 1 0 2 0 2 1,92 3 2 0 2,14 3 2 3 3,00 1,77 

9 3 3 3,00 3 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3,00 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 3,00 

10 0 0 0,00 3 2 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1,68 3 0 2 2,14 0 0 0 0,00 0,96 

11 0 0 0,00 3 2 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0,96 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,64 

12 3 N/A 3,00 3 2 0 0 1 3 1 3 2 0 0 1,80 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 2,70 

13 N/A N/A N/A 3 2 3 2 1 3 1 3 2 0 0 2,40 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 2,80 

14 0 0 0,00 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60 0 2 0 0,86 3 2 0 1,87 0,83 

15 0 0 0,00 3 2 0 2 1 3 1 3 0 0 0 1,80 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,85 

16 0 0 0,00 3 2 3 2 1 0 1 3 2 0 2 2,28 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 2,07 

17 0 0 0,00 3 2 3 2 1 0 0 3 2 0 0 1,92 0 2 0 0,86 3 2 0 1,87 1,16 

18 3 3 3,00 N/A N/A 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2,94 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 2,98 

19 3 3 3,00 3 2 3 2 1 3 1 3 2 3 2 3,00 0 2 2 1,71 3 2 3 3,00 2,68 

20 0 0 0,00 3 2 3 2 1 3 1 0 2 0 0 2,04 0 2 0 0,86 3 2 3 3,00 1,47 

21 N/A N/A N/A 3 2 3 2 1 3 1 3 2 3 0 2,76 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 2,90 

Valor 0 – Presença de anomalias 
Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B5 – Médias e médias globais ponderadas da segurança estrutural dos edifícios (continuação) 

Segurança Estrutural 

E
d
if
íc
io
s 

C
o
b
er
tu
ra
 

M
éd

ia
 P
o
n
d
er
ad

a 

P
ar
ed

es
: 
E
li
m
in
aç
ão

 d
e 

el
em

en
to
s 
e/
o
u
 p
ar
te
s 
d
e 

el
em

en
to
s 

P
ar
ed

es
: 
au

sê
n
ci
a 
d
e 
fe
n
d
as
 

n
a 
lig

aç
ão

 e
n
tr
e 
p
ar
ed

es
 

tr
an

sv
er
sa
is
 

P
ar
ed

es
: 
au

sê
n
ci
a 
d
e 
fe
n
d
as
 

d
ia
g
o
n
ai
s 
p
as
sa
n
te
s 

P
ar
ed

es
: 
au

sê
n
ci
a 
d
e 

d
ef
o
rm

aç
ão

 d
as
 p
ar
ed

es
 f
o
ra
 

d
o
 s
eu

 p
la
n
o
 

A
u
sê
n
ci
a 
d
e 
d
eg

ra
d
aç
ão

 
m
at
er
ia
l  

M
éd

ia
 P
o
n
d
er
ad

a 

P
av
im

en
to
s 
e 
te
to
s 

M
éd

ia
 P
o
n
d
er
ad

a 

E
sc
ad

as
  

M
éd

ia
 P
o
n
d
er
ad

a 
 

M
éd

ia
 G
lo
b
al
 P
o
n
d
er
d
a 

A
u
sê

nc
ia

 d
e
 á

g
u
a 

S
e
m

 d
e
g
ra

da
çã

o 
m

a
te

ri
a
l 

P
E

 

P
N

E
 

P
E

 

P
E

 e
 P

N
E

 

P
N

E
 

P
E

 

P
N

E
 

P
E

 

P
N

E
 

P
E

 

P
N

E
 

S
e
m

 d
ef

o
rm

a
çã

o
 v

e
rt

ic
a
l d

o
 

p
a
vi

m
e
nt

o 
S

e
m

 v
ib

ra
çã

o
 e

xc
es

si
va

 d
o 

p
a
vi

m
e
nt

o 
S

e
m

 d
e
g
ra

da
çã

o 
m

a
te

ri
a
l o

u 
d
e
fo

rm
aç

a
o 

d
o
 t

et
o 

S
e
m

 d
ef

o
rm

a
çã

o
 v

e
rt

ic
a
l 

S
e
m

 v
ib

ra
çõ

e
s 

ex
ce

ss
iv

as
 

S
e
m

 d
e
g
ra

da
çã

o 
m

a
te

ri
a
l 

22 0 0 0,00 3 2 3 0 0 3 0 3 0 0 0 1,68 0 0 0 0,00 0 2 0 0,75 0,61 

23 0 N/A 0,00 3 2 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1,44 3 2 0 2,14 0 2 0 0,75 1,08 

24 3 3 3,00 3 2 3 2 0 3 0 3 0 3 0 2,28 3 2 2 3,00 0 2 3 1,87 2,54 

25 0 0 0,00 3 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 1,08 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,67 

26 0 0 0,00 3 2 3 0 1 3 N/A 0 0 0 0 1,59 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,80 

27 3 3 3,00 3 2 0 0 1 3 0 3 2 0 0 1,68 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 1,57 

28 0 0 0,00 3 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0,96 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,64 

29 0 0 0,00 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60 3 2 0 2,14 0 2 0 0,75 0,87 

30 3 3 3,00 3 2 3 2 1 3 0 3 2 3 2 2,88 3 2 0 2,14 0 2 0 0,75 2,19 

31 0 0 0,00 3 2 0 0 0 0 0 0 2 3 0 1,20 3 2 0 2,14 3 2 0 1,87 1,30 

32 N/A N/A N/A 3 2 3 2 1 3 1 3 2 0 0 2,40 3 2 0 2,14 0 2 0 0,75 1,76 

33 0 0 0,00 3 2 3 0 0 3 1 3 2 0 0 2,04 0 2 0 0,86 0 2 0 0,75 0,91 

34 0 0 0,00 3 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 1,20 3 2 0 2,14 3 2 0 1,87 1,30 

35 0 N/A 0,00 3 2 3 0 1 3 0 3 2 0 0 2,04 3 2 2 3,00 0 0 3 1,12 1,54 

36 0 0 0,00 3 2 3 2 0 3 0 3 2 0 0 2,16 3 2 2 3,00 3 2 0 1,87 1,76 

37 0 N/A 0,00 3 2 3 2 1 0 1 0 2 0 0 1,68 3 2 2 3,00 3 2 3 3,00 1,92 

38 3 3 3,00 3 2 3 2 1 3 1 3 2 0 0 2,40 0 2 2 1,71 0 2 3 1,87 2,25 

39 0 0 0,00 3 2 3 0 0 3 0 3 2 3 0 2,28 3 2 0 2,14 0 2 0 0,75 1,29 

40 N/A N/A N/A N/A N/A 3 2 1 3 1 3 2 3 2 2,94 3 2 2 3,00 N/A N/A N/A N/A 2,97 

41 0 0 0,00 3 2 3 0 0 3 0 3 2 0 0 1,92 0 2 0 0,86 3 2 0 1,87 1,16 

42 0 0 0,00 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,60 0 2 0 0,86 0 0 0 0,00 0,36 

Valor 0 – Presença de anomalias 
Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B6 – Médias e médias globais ponderadas da segurança contra incêndio dos edifícios 

Parte II - Condiçoes de Segurança 
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1 0 3 3 0 1,50 N/A 2 0 2,58 0 2 3 N/A 1,87 1,98 

2 0 0 0 0 0,00 N/A 2 0 2,58 3 2 3 N/A 3,00 1,86 

3 0 3 3 3 2,25 N/A 0 0 0,00 3 0 0 N/A 1,12 1,12 

4 3 3 3 3 3,00 3 2 0 3,22 3 2 0 N/A 1,87 2,70 

5 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 3 2 3 N/A 3,00 2,61 

6 N/A N/A N/A N/A N/A 0 2 0 1,29 0 0 0 N/A 0,00 0,64 

7 0 0 3 3 1,50 N/A 2 0 2,58 3 2 0 N/A 1,87 1,98 

8 0 3 3 0 1,50 N/A 0 0 0,00 3 2 0 N/A 1,87 1,12 

9 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 3 2 N/A N/A 2,81 2,54 

10 0 3 3 3 2,25 3 2 0 3,22 0 0 0 N/A 0,00 1,82 

11 0 0 3 3 1,50 N/A 2 N/A 2,58 3 2 0 N/A 1,87 1,98 

12 0 3 3 3 2,25 N/A 2 2 2,58 3 2 0 N/A 1,87 2,23 

13 3 3 3 0 2,25 N/A 2 0 2,58 3 0 3 N/A 2,25 2,36 

14 0 3 3 0 1,50 N/A 2 0 2,58 3 0 0 N/A 1,12 1,73 

15 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 3 0 0 N/A 1,12 1,98 

16 3 3 3 3 3,00 N/A 2 0 2,58 3 2 N/A N/A 2,81 2,79 

17 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 0 2 0 N/A 0,75 1,86 

18 3 3 0 0 1,50 N/A 2 0 2,58 3 2 3 N/A 3,00 2,36 

19 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 3 2 N/A N/A 2,81 2,54 

20 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 3 2 3 N/A 3,00 2,61 

21 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 3 2 0 N/A 1,87 2,23 

22 0 3 3 0 1,50 0 2 0 1,29 0 0 N/A N/A 0,00 0,93 

23 0 3 3 0 1,50 0 2 2 1,29 0 0 3 N/A 1,12 1,30 

24 0 3 3 3 2,25 0 2 0 1,29 3 2 3 N/A 3,00 2,18 

25 0 0 3 3 1,50 0 2 N/A 1,29 0 2 0 N/A 0,75 1,18 

Valor 0 – Presença de anomalias 
Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B6 – Médias e médias globais ponderadas da segurança contra incêndio dos edifícios (continuação) 
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26 0 0 3 0 0,75 N/A 2 0 2,58 0 0 0 N/A 0,00 1,11 

27 0 3 3 3 2,25 0 0 0 0,00 3 0 0 N/A 1,12 1,12 

28 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 0 2 0 N/A 0,75 1,86 

29 3 3 0 3 2,25 0 2 2 1,29 3 0 0 N/A 1,12 1,55 

30 0 3 3 3 2,25 3 2 0 3,22 3 2 N/A N/A 2,81 2,76 

31 0 3 3 0 1,50 0 2 0 1,29 0 0 0 N/A 0,00 0,93 

32 0 3 3 3 2,25 0 2 0 1,29 3 2 0 N/A 1,87 1,80 

33 0 3 3 0 1,50 N/A 2 0 2,58 3 0 0 N/A 1,12 1,73 

34 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 0 0 0 N/A 0,00 1,61 

35 0 0 3 3 1,50 3 2 0 3,22 3 2 3 N/A 3,00 2,57 

36 0 3 3 3 2,25 0 2 0 1,29 0 0 3 N/A 1,12 1,55 

37 0 3 3 3 2,25 3 2 0 3,22 3 2 0 N/A 1,87 2,45 

38 0 3 3 3 2,25 N/A 2 0 2,58 3 2 0 N/A 1,87 2,23 

39 0 3 3 3 2,25 3 2 0 3,22 3 2 N/A N/A 2,81 2,76 

40 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2 0 2,58 3 2 0 N/A 1,87 2,22 

41 0 3 3 3 2,25 3 2 0 3,22 0 2 0 N/A 0,75 2,07 

42 0 3 3 3 2,25 0 2 0 1,29 0 2 0 N/A 0,75 1,43 

 
 Valor 0 – Presença de anomalias 
 Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B7 – Médias e médias globais ponderadas da segurança ao uso normal dos edifícios 

Parte II - Condiçoes de Segurança 

Segurança ao uso normal dos edifícios 
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Portas e Janelas  
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ia
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ad
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Pavimentos 
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Equipamentos 
eletrodomésticos 
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a 

Desníveis de 
piso 

Revestimentos dos pavimentos 

Portas de 
entrada do 

edifício e das 
habitações 
sólidas e 

seguras abrem 
e fecham a um 
ângulo de 90º 

Portas e 
janelas têm 

um bom 
funcionamento 

e não 
apresentam 
degradação 

material  

Protegidos com 
guarda-corpos 

(escadas, 
varandas, 
balções, 

terraços e 
outros locais 

sobrelevados) 

Superfíecie 
regular (sem 
buracos ou 
aberturas 
perigosas) 

 

São 
antiderrapantes 

Devidamente 
protegidos, não 

provocando 
acidentes por 
electrocução 

1 3 0 1,50 3 0 0 1,12 2 1,54 

2 3 0 1,50 3 0 2 1,87 2 1,79 

4 3 3 3,00 0 3 0 1,12 2 2,04 

3 3 0 1,50 3 0 0 1,12 2 1,54 

5 0 3 1,50 3 3 2 3,00 2 2,17 

6 3 0 1,50 3 0 2 1,87 2 1,79 

7 3 3 3,00 3 0 0 1,12 2 2,04 

8 3 3 3,00 3 3 0 2,25 2 2,42 

9 3 0 1,50 3 3 2 3,00 2 2,17 

10 3 3 3,00 3 3 2 3,00 0 2,00 

11 0 0 0,00 3 0 0 1,12 2 1,04 

12 3 3 3,00 3 0 2 1,87 2 2,29 

13 3 3 3,00 0 3 0 1,12 2 2,04 

14 0 0 0,00 3 0 2 1,87 2 1,29 

15 0 3 1,50 3 0 0 1,12 2 1,54 

16 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

17 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

18 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

19 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

20 3 3 3,00 3 3 2 3,00 0 2,00 

21 3 0 1,50 3 3 2 3,00 2 2,17 

22 0 0 0,00 3 0 2 1,87 N/A 0,94 

23 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 0,67 

24 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

25 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 0,67 

26 0 0 0,00 3 0 0 1,12 0 0,37 

27 0 0 0,00 3 0 2 1,87 2 1,29 

28 0 0 0,00 0 0 0 0,00 2 0,67 

     Valor 0 – Presença de anomalias 
     Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B7 – Médias e médias globais ponderadas da segurança ao uso normal dos edifícios (continuação) 

Segurança ao uso normal dos edifícios 
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material  

Protegidos com 
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Superfíecie 
regular (sem 
buracos ou 
aberturas 
perigosas) 

 

São 
antiderrapantes 

Devidamente 
protegidos, não 

provocando 
acidentes por 
electrocução 

29 3 0 1,50 3 0 2 1,87 2 1,79 

30 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

31 0 0 0,00 3 0 0 1,12 2 1,04 

32 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

33 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

34 3 0 1,50 3 0 2 1,87 2 1,79 

35 3 3 3,00 3 0 2 1,87 0 1,62 

36 3 0 1,50 3 3 2 3,00 2 2,17 

37 3 0 1,50 3 3 2 3,00 2 2,17 

38 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

39 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

40 3 3 3,00 3 3 2 3,00 2 2,67 

41 3 0 1,50 3 3 2 3,00 2 2,17 

42 3 0 1,50 0 0 2 0,75 2 1,42 

     Valor 0 – Presença de anomalias 
     Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B8 – Médias e médias globais ponderadas das condições de habitabilidade dos edifícios 

Parte II - Condições de Habitabilidade 
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Dimensões Compartimentos 
Equipamentos  
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1 3 3 2 3,00 0 0 0 0,00 3 2 2 3 0 2,31 

2 3 3 2 3,00 0 3 N/A 1,50 0 2 2 3 0 1,62 

3 3 3 2 3,00 0 0 N/A 0,00 0 2 2 0 3 1,62 

4 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 2 2 3 3 3,00 

5 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 2 2 3 3 3,00 

6 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 0 0 2 0 0 0,46 

7 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 0 0 2 3 3 1,85 

8 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 3 2 2 3 3 3,00 

9 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 0 2 0 3 1,85 

10 3 3 2 3,00 3 0 0 1,00 3 2 2 3 0 2,31 

11 3 3 2 3,00 0 0 0 0,00 3 0 2 3 0 1,85 

12 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 0 2 2 0 0 0,92 

13 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 3 0 2 0 3 1,85 

14 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 0 2 2 3 0 1,62 

15 3 3 2 3,00 3 3 0 2,00 3 2 2 3 3 3,00 

16 3 3 2 3,00 0 3 N/A 1,50 3 2 2 3 3 3,00 

17 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 0 0 0 3 0 0,69 

18 3 3 2 3,00 3 3 3 3,00 0 2 0 0 3 1,15 

19 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 0 2 3 3 2,54 

20 3 3 2 3,00 3 0 3 2,00 0 0 2 0 3 1,15 

21 3 3 2 3,00 3 0 0 1,00 0 2 2 3 0 1,62 

 
 Valor 0 – Presença de anomalias 
 Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B8 – Médias e médias globais ponderadas das condições de habitabilidade dos edifícios (continuação) 

Parte II - Condições de Habitabilidade  
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22 3 3 2 3,00 3 N/A N/A 3,00 3 2 2 3 0 2,31 

23 3 3 2 3,00 3 3 0 2,00 0 2 2 3 0 1,62 

24 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 2 2 3 3 3,00 

25 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 0 2 2 3 0 1,62 

26 3 3 2 3,00 0 0 N/A 0,00 3 2 2 3 3 3,00 

27 3 3 2 3,00 0 0 N/A 0,00 3 2 2 3 3 3,00 

28 3 3 2 3,00 0 0 N/A 0,00 3 2 2 3 0 2,31 

29 3 3 2 3,00 0 0 N/A 0,00 3 2 2 3 0 2,31 

30 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 3 2 2 3 3 3,00 

31 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 0 2 3 0 1,85 

32 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 0 2 2 3 3 2,31 

33 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 2 2 3 3 3,00 

34 3 3 2 3,00 0 0 N/A 0,00 3 2 2 3 0 2,31 

35 3 3 2 3,00 0 3 N/A 1,50 0 0 2 3 0 1,15 

36 3 3 2 3,00 0 3 N/A 1,50 3 2 2 3 0 2,31 

37 3 3 2 3,00 3 3 N/A 3,00 3 2 2 3 0 2,31 

38 3 3 2 3,00 3 0 N/A 1,50 3 2 2 3 3 3,00 

39 3 3 2 3,00 3 3 0 2,00 3 0 2 3 3 2,54 

40 3 0 0 1,12 0 0 0 0,00 0 0 2 0 3 1,15 

41 3 3 2 3,00 3 3 0 2,00 3 2 2 0 3 2,31 

42 3 3 2 3,00 0 0 N/A 0,00 0 2 2 3 0 1,62 

 Valor 0 – Presença de anomalias 
 Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B9 – Médias e médias globais ponderadas das condições de habitabilidade dos edifícios 

Parte II - Condições de Segurança, Habitabilidade 
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1 3 0 0 3 3 1,80 0 3 0 0 0,82 0,00 

2 3 0 3 N/A 3 2,25 0 3 0 0 0,82 0,00 

3 0 0 0 0 0 0,00 0 3 0 0 0,82 2,00 

4 3 0 0 3 3 1,80 0 3 0 0 0,82 2,00 

5 3 0 0 3 3 1,80 0 0 3 0 0,82 2,00 

6 0 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 2,00 

7 3 0 0 0 3 1,20 0 0 0 0 0,00 2,00 

8 0 0 0 3 3 1,20 0 3 0 0 0,82 2,00 

9 0 0 0 3 3 1,20 3 3 0 0 1,64 2,00 

10 3 0 0 0 3 1,20 0 3 0 0 0,82 2,00 

11 0 0 0 3 0 0,60 0 0 0 0 0,00 2,00 

12 0 0 3 3 0 1,20 0 3 0 0 0,82 0,00 

13 0 0 0 0 3 0,60 0 0 0 0 0,00 2,00 

14 0 0 0 0 3 0,60 0 3 3 0 1,64 0,00 

15 0 0 0 0 3 0,60 0 0 3 0 0,82 2,00 

16 0 3 3 3 0 1,80 0 0 3 0 0,82 2,00 

17 0 3 0 0 0 0,60 0 0 3 0 0,82 0,00 

18 0 3 3 3 3 2,40 3 0 0 0 0,82 2,00 

19 3 0 0 3 3 1,80 3 3 0 0 1,64 2,00 

20 3 0 0 3 3 1,80 0 3 3 0 1,64 0,00 

21 3 0 0 3 0 1,20 0 3 0 0 0,82 2,00 

22 N/A N/A N/A 0 0 0,00 0 3 0 0 0,82 0,00 

23 0 0 0 3 0 0,60 0 3 0 0 0,82 0,00 

24 0 0 3 3 3 1,80 0 3 0 0 0,82 0,00 

25 0 0 0 0 3 0,60 0 3 0 0 0,82 0,00 

26 0 0 0 0 0 0,00 0 3 0 0 0,82 0,00 

27 3 0 0 0 0 0,60 0 0 0 0 0,00 2,00 

28 0 0 0 0 0 0,00 0 3 0 0 0,82 2,00 

29 0 0 0 0 0 0,00 0 3 N/A 0 1,09 0,00 

30 3 0 0 0 3 1,20 0 0 3 0 0,82 2,00 

31 3 0 3 0 3 1,80 0 3 0 0 0,82 0,00 

32 3 0 3 0 3 1,80 3 3 0 0 1,64 2,00 

33 3 0 3 0 3 1,80 0 3 0 0 0,82 0,00 

34 3 0 0 0 3 1,20 0 3 0 0 0,82 0,00 

35 0 0 0 0 3 0,60 0 3 0 0 0,82 2,00 

36 3 3 0 0 3 1,80 0 3 0 0 0,82 0,00 

37 3 0 3 3 0 1,80 0 3 3 0 1,64 2,00 

38 0 0 3 3 0 1,20 0 3 0 0 0,82 2,00 

39 3 0 0 0 3 1,20 0 3 0 0 0,82 2,00 

40 0 0 3 0 0 0,60 0 3 0 0 0,82 2,00 

41 0 0 0 3 0 0,60 0 3 3 0 1,64 0,00 

42 3 0 0 3 0 1,20 0 3 0 0 0,82 2,00 

 Valor 0 – Presença de anomalias 
 Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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Quadro B10 – Médias e médias globais ponderadas das condições de habitabilidade e conforto 

Parte II - Condições de Habitabilidade 
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lic

a 

S
is
te
m
a 
d
e 
d
re
n
ag

em
 d
e 
ág

u
as
 

p
lu
vi
ai
s:

 a
d
e
q
u
ad

as
 c

o
n
d
iç

õ
es

  
d
e
 f

u
n
ci

o
n
a
m

e
n
to

  

M
éd

ia
 G
lo
b
al
 P
o
n
d
er
ad

a 
 

T
e
m

 E
le

va
d
o
r 

A
 la

rg
ur

a
 d

a 
b
o
m

ba
 d

a 
ca

ix
a 

d
e 

 
e
sc

a
d
a
s 

p
e
rm

ite
 c

ol
o
ca

r 
u
m

  
e
le

va
d
o
r 

O
 v

ã
o
 p

e
rm

ite
 a

 c
o
lo

ca
çã

o
 d

e 
ra

m
p
a
s 

o
u
 m

ec
a
n
is

m
o
s 

 
e
le

va
tó

ri
os

 

P
o
ss

ív
e
l a

ce
d
e
r 

p
e
lo

 m
e
n
os

 a
  

u
m

 q
u
a
rt

o
 e

 a
 u

m
a
 in

st
a
la

çã
o
  

sa
n
itá

ri
a 

co
m

 u
m

a
 c

a
d
e
ir
a 

d
e 

ro
d
a
s 

1 0 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

2 0 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

3 3 3 3 0 2,25 0 0 0 0 0,00 

4 3 3 3 3 3,00 0 0 0 0 0,00 

5 3 3 3 3 3,00 0 0 0 0 0,00 

6 0 3 0 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

7 3 3 0 0 1,50 0 0 0 0 0,00 

8 3 3 0 0 1,50 0 0 0 0 0,00 

9 3 3 3 3 3,00 0 0 0 0 0,00 

10 0 3 3 0 1,50 0 0 0 0 0,00 

11 0 3 0 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

12 3 3 3 3 3,00 0 0 0 0 0,00 

13 3 3 3 3 3,00 0 0 0 0 0,00 

14 0 3 3 0 1,50 0 0 0 0 0,00 

15 3 3 0 0 1,50 0 0 0 0 0,00 

16 3 3 3 0 2,25 0 0 0 0 0,00 

17 0 3 0 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

18 3 3 0 3 2,25 0 0 0 0 0,00 

19 3 3 3 3 3,00 0 0 3 0 0,75 

20 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 

21 0 0 3 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

22 0 N/A 0 0 0,00 0 0 0 N/A 0,00 

23 0 3 0 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

24 0 3 3 3 2,25 0 0 0 3 0,00 

25 0 3 0 0 0,75 0 0 0 0 0,00 

26 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00 

27 0 3 0 0 0,75 0 N/A 0 0 0,00 

28 0 N/A 0 0 0,00 0 N/A 0 0 0,00 

29 0 3 0 0 0,75 0 N/A 0 0 0,00 

30 3 3 3 3 3,00 0 3 3 0 1,50 

31 0 3 3 0 1,50 0 0 0 3 0,00 

32 3 3 3 3 3,00 0 0 0 0 0,00 

33 3 3 3 0 2,25 0 0 0 0 0,00 

34 0 0 0 0 0,00 0 3 3 N/A 1,00 

35 0 3 0 3 1,50 0 0 0 3 0,00 

36 0 0 0 0 0,00 0 3 3 0 1,50 

37 0 3 3 3 2,25 0 N/A 0 3 1,00 

38 0 3 3 3 2,25 0 0 0 0 0,00 

39 0 0 3 3 1,50 0 N/A 3 0 0,00 

40 0 0 3 3 1,50 N/A N/A N/A N/A N/A 

41 0 3 3 0 1,50 0 3 3 3 1,50 

42 0 3 3 0 1,50 0 0 0 0 0,00 

 Valor 0 – Presença de anomalias 
 Valores de 1 a 3 – Ausência de anomalias 
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B 3. INDICADORES SELECIONADOS SOBRE A SATISFAÇÃO RESIDENCIAL  

 

Quadro B11 – Perfil dos residentes da classe A 

Classe A 

E
d
if
íc
io
s 

R
es
id
en

te
s 

Indicadores do perfil dos 18 residentes inquiridos 

Idade dos 
residentes 

Tipo de 
agregado 
familiar 

Escolaridade 
do 

responsável 
pelo agregado 

familiar 

Duração de 
vivência na 
habitação 

Dificuldades 
de 

acessibilidade 
no edifício e 
caixa-de-
escadas 

Habitação 
fria e 

muito fria 
de Inverno 

Edifício 
com 
valor 

Desejo de 
melhorar 

as 
condições 

da 
habitação 

Segurança 
na 

Habitação e 
área 

envolvente 

37 R37a 2 Idosos 1 Casal 12.º Ano 35 Anos  Difícil Fria Sim Sim Sim 

29 R29a 1 Idoso 1 Pessoa  <4.º Ano 60 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Não 

14 
R14a 

1 Idoso 
1 Adulto 

1 Família 
monoparental 

Sem 
escolaridade 

56 Anos Difícil Muito fria Sim Sim Não 

R14b 
2 Idosos,  
1 Adulto 

1 Família 
Clássica 

4.º Ano 41 Anos Difícil Fria Sim Sim Não 

24 R24a 
1 Idoso,  
1 Adulto 

1 Grupo 
Coabitante 

4.º Ano 71 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Não 

36 R36a 2 Idosos 1 Casal 4.º Ano 43 Anos Difícil Fria Sim Sim Sim 

22 R22a 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano 45 Anos Fácil Fria Sim Não Sim 

41 R41a 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano 70 Anos Difícil Fria Sim Sim Sim 

30 R30a 
1 Idoso,  
1 Adulto 

1 Casal Curso Industrial  30 Anos Difícil Agradável Sim Sim Sim 

38 R38a 1 Adulto 1 Pessoa 9.º Ano 37 Anos Fácil Agradável Sim Não Sim 

34 R34a 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano  30 Anos Fácil Muito fria Não Sim Não 

31 
R31a 1 Idoso 1 Pessoa Curso superior 14 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

R31b 
3 Adultos 
2 Jovens 

1 Família 
Clássica 

4.º Ano 30 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

19  R19a 2 Idosos 1 Casal 12.º Ano 70 Anos Difícil Fria Sim Sim Sim 

10 

R10a 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano, 60 Anos  Difícil Fria Sim Sim Não 

R10b 1 Idoso 1 Pessoa <4.º Ano, 80 Anos Difícil Fria Sim Sim Sim 

R10c 2 Idosos 1 Casal Curso Industrial 42 Anos Difícil Fria Sim Sim Sim 

9 R9a 
1 Adulto,  
1 Criança 

1 Família 
monoparental 

9.º Ano 54 Anos Fácil Agradável Sim Não Sim 
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Quadro B12 - Perfil dos residentes na classe B 

Classe B 

E
d
if
íc
io
s 

R
es
id
en

te
s 

Indicadores do perfil dos 30 residentes inquiridos 

Idade dos 
residentes 

Tipo de 
agregado 
familiar 

Escolaridade 
do 

responsável 
pelo agregado 

familiar 

Duração 
de 

vivência 
na 

habitação 

Dificuldades 
de 

acessibilidade 
no edifício e 
caixa-de-
escadas 

Habitação 
fria e 

muito fria 
de Inverno 

Edifício 
com 
valor 

Desejo de 
melhorar 

as 
condições 

da 
habitação 

Segurança 
na 

Habitação e 
área 

envolvente 

39 R39a 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano 94 Anos Difícil Fria Sim Sim Sim 

42 

R42a 

 1 Idoso, 
 2 Adultos,  
1 Jovem,  
1 Criança  

1 Família 
alargada 

Sem 
escolaridade 

 
49 Ano 

 
Fácil Muito fria Sim Sim Não 

R42b 1 Idoso 1 Pessoa 
Sem 

escolaridade 
50 Anos Difícil Muito fria Sim Sim Sim 

R42c 
2 Idosos,  
2 Adultos, 
1 Criança 

1 Família 
alargada 

Sem 
escolaridade 

50 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

1 R1a 1 Idoso 1 Pessoa  
Sem 

escolaridade 
63 Anos Difícil Agradável Sim Sim Sim 

35 R35a 
3 Adultos, 
2 Jovens, 
2 Crianças 

1Família 
Alargada 

Sem 
escolaridade 

11 Anos Difícil Muito fria Não Não sabe Não 

2 R2a 1 Idoso 1 Pessoa  
Sem 

escolaridade 
56 Anos Difícil Agradável Sim Não sabe Sim 

32 R32a 3 Idosos 
1Família 
clássica 

Curso Industrial 20 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

8 

R8a 2 Idosos 1 Casal 4.º Ano 39 Anos Difícil Muito fria Sim Não Sim 

R8b I Idosos 1 Pessoa 
Sem 

escolaridade 
60 Anos Difícil Agradável Sim Não Sim 

R8c 
2 Adultos,  
1 Jovem 

1 Família 
clássica 

9.º Ano 20 Anos Fácil Fria Sim Não Sim 

21 R21a 
1 Idoso,  
1 Adulto,  
2 Jovens 

1 Família 
clássica 

9.º Ano 10 Anos Difícil Agradável Sim Sim Sim 

7 

R7a 2 Idosos 1 Casal  
Sem 

escolaridade 
40 Anos Fácil Agradável Sim Não Não 

R7b 
2 Adultos, 
2 Jovens,  
1 Criança 

1 Família 
clássica 

9.º Ano 3 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

33 R33a 1 Idoso 1 Pessoa  <4.º Ano 39 Anos Difícil Muito fria Sim Sim Sim 

23 
R23a 

1 Idoso 
1 Joven 

1 Família 
Monoparental 

<4.º Ano 42 Anos Fácil Muito fria Não Sim Sim 

R23b 2 Adultos 1 Casal 4.º Ano 46 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

5 

R5a 
2 Adultos, 
2 Jovens 

1 Família 
clássica 

4.º Ano 10 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

R5b 
2 Idosos, 
2 Adultos, 
2 Jovens 

1 Família 
alargada 

4.º Ano 25 Anos Difícil Muito fria Sim Sim Sim 

6 

R6a 2 Adultos 1 Casal 4.º Ano 3 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

R6b 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano 45 Anos Difícil Muito fria Sim Sim Não 

R6c 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano 68 Anos Difícil Fria Sim Sim Sim 

11 R11a 1 Idoso 1 Pessoa <4.º Ano 70 Anos Fácil Agradável Sim Sim Não 

17 
R17a 2 Idosos 

1 Casal,  
 

4.º Ano 60 Anos Fácil Muito fria Sim Não Sim 

R17b 
1 Idoso, 1 

Jovem 
1 Família 

monoparental 
Sem 

escolaridade 
60 Anos Difícil Agradável Sim Sim Sim 

12 

R12a 2 Idosos  1 Casal 4.º Ano 20 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

R12b 1 Adulto 1 Pessoa 12.º Ano 10 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

R12c 2 Adultos 
1 Grupo 

Coabitante 
Curso superior 2 Anos Fácil Muito fria Sim Não Sim 

15 
R15a 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano 20 Anos Fácil Muito fria Não Não Sim 

R15b 1 Adulto 1 Pessoa <4.º Ano 44 Anos Difícil Muito fria Não Não Sim 
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Quadro B13 - Perfil dos residentes na classe C 

Classe C 

E
d
if
íc
io
s 

R
es
id
en

te
s 

Indicadores do perfil dos 9 residentes inquiridos 

Idade dos 
residentes 

Tipo de 
agregado 
familiar 

Escolaridade 
do 

responsável 
pelo agregado 

familiar 

Duração 
de 

vivência 
na 

habitação 

Dificuldades 
de 

acessibilidade 
no edifício e 
caixa-de-
escadas 

Habitação 
fria e 

muito fria 
de Inverno 

Edifício 
com 
valor 

Desejo de 
melhorar 

as 
condições 

da 
habitação 

Segurança 
na 

Habitação e 
área 

envolvente 

28 R28a 1 Adulto 1 Pessoa 4.º Ano 40 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

26 R26a 
1 Idoso, 1 
Adulto e  

1 Criança 

1 Família 
monoparental 

<4.º Ano 30 Anos Difícil Fria Não Sim Sim 

27 
R27a 1 Idoso 1 Pessoa 4.º Ano 86 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

R27b 
2 Idosos e 
1 Adulto 

1 Família 
clássica 

4.º Ano 76 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

25 R25a 
2 Adultos, 
1 Criança 

1 Família 
monoparental 

4.º Ano 51 Anos Fácil Agradável Sim Sim Sim 

20 
R20a 

2 Adultos, 
1 Jovem e 
2 Crianças 

1 Família 
alargada 

4.º Ano 41 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

R20b 
2 Idosos 
2 Adultos 

1 Família 
alargada 

<4.º Ano 60 Anos Difícil Muito fria Sim Sim Sim 

3 R3a 
1 Idoso e 1 

Adulto  
1 Casal 4.º Ano 40 Anos Fácil Muito fria Sim Sim Sim 

13 R13a 2 Adultos 
1 Grupo 

Coabitante 
4.º Ano 50 Anos Fácil Agradável Sim Sim Sim 

 

 

Quadro B14 - Perfil dos residentes na classe D 

Classe D 

E
d
if
íc
io
s 

R
es
id
en

te
s 

Indicadores do perfil dos 4 residentes inquiridos 

Idade dos 
residentes 

Tipo de 
agregado 
familiar 

Escolaridade 
do 

responsável 
pelo 

agregado 
familiar 

Duração 
de 

vivência 
na 

habitação 

Dificuldades 
de 

acessibilidade 
no edifício e 
caixa-de-
escadas 

Habitação 
fria e 

muito fria 
de 

Inverno 

Edifício 
com 
valor 

Desejo de 
melhorar 

as 
condições 

da 
habitação 

Segurança  
na  

Habitação e 
área 

envolvente 

4 R4a 
1 Idoso e 3 

Adultos 
1 Família 
clássica 

4.º Ano 33 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

18 R18a 1 Adulto  1 Pessoa 9.º Ano 1 Ano Fácil Agradável Sim Sim Sim 

40 R40a 1 Idoso 1 Pessoa 
Sem 

escolaridade 
28 Anos Fácil Fria Sim Sim Sim 

16 R16a 1 Adulto  1 Pessoa 
Sem 

escolaridade 
4 Anos Fácil Fria Não Sim Não 
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