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“Aristotle`s view was that a city should be designed to 

make its people secure and happy.” 

 

T. Randall, 2002 
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|Resumo 

 

 

Face ao significativo abandono dos centros históricos causada por 

processos como a gentrificação, emerge a necessidade de “parar” esta 

problemática, preservando a identidade física mas também a social, 

contribuindo para a diminuição da exclusão social que ocorre nestes 

locais. Assim, estudamos as influências que estão na base das políticas de 

intervenção portuguesas, e o modo como se refletiram a nível urbano, 

compreendendo o que levava à desertificação dos centros históricos. 

Recorrendo a programas de intervenção que surgem como resposta a 

esses problemas, C.R.U.A.R.B., SRU e GTL´s, aprofundando um pouco mais 

o trabalho do GTL de Guimarães, analisam-se as estratégias de 

intervenção com o intuito de assimilar as várias metodologias usadas na 

resposta à exclusão social e na preservação das identidades enraizadas 

dos centros históricos, realizando no segundo capitulo, um ensaio 

projetual que aplicado à cidade de Aveiro visa respeitar e preservar toda 

a identidade intrínseca do local, adaptando as estruturas com as 

exigências e necessidades que emergem com a contemporaneidade, 

através de uma reabilitação onde o morador está no centro de todo o 

processo, contribuindo para o seu bem-estar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: Reabilitação Urbana; Exclusão social; Desertificação; 

Centro Histórico; Preservar; Identidade.   



REABILITAR SEM EXCLUIR   

| vi 
 

 

  



  REABILITAR SEM EXCLUIR 

| vii  
 

|Abstract 

 

Given the significant abandonment from historical centers caused by 

processes such as gentrification , emerges the need to " stop " this 

problematic , preserving the physical but also social identity , contributing 

to the reduction of social exclusion that occurs at these sites . Thus , we 

studied the influences that underlie the policies of Portuguese intervention 

, and how it reflected the urban level , understanding what led to the 

desertification of the historic centers . Using intervention that arise in 

response to these problems , CRUARB , SRU and GTL 's programs , 

deepening a little more work the GTL Guimarães , we analyze intervention 

and strategies in order to assimilate the various methodologies used in the 

response social exclusion and preserving identities rooted historic centers , 

performing in the second chapter , one projetual trial applied to the city 

of Aveiro is to respect and preserve all the intrinsic identity of the site, 

adapting the structures to the requirements and needs that emerge with 

contemporaneity, through rehabilitation where the resident is at the 

center of the whole process , contributing to their welfare . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords : Urban Regeneration , Social Exclusion; Desertification ; History 

Center ; Preserve ; Identity .  
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|Introdução 

A Reabilitação Urbana tem sido uma temática muito falada nos dias de 

hoje, ela é um instrumento com significativa importância na revitalização 

das cidades. Este processo interventivo, visa reanimar o desenvolvimento 

económico e social da comunidade onde se aplica, desenvolvimento 

esse que se perdeu com o evoluir das sociedades. Esta perda é sentida, 

com especial importância, nos centros históricos, pois, fatores como o 

crescimento urbano para as periferias, levam ao que se denomina de 

“desertificação” destes centros históricos. Esta desertificação ou 

abandono populacional destes centros urbanos é causada devido a 

fatores como: a deslocalização das indústrias para as periferias, a 

procura de melhores condições de vida, de habitabilidade e acessos. 

Tudo isto induziu uma necessidade a nível populacional de deixarem os 

centros históricos e partirem para a periferia, pois esta oferecia 

oportunidades, sobretudo financeiras, com que o centro não conseguia 

competir, tanto ao nível do custo das habitações, das mobilidades, entre 

outras. Com isto os centros urbanos tornam-se espaços sem vivência, 

espaços onde os problemas começam a emergir de forma natural, isto é, 

com o abandono populacional deste locais, quem permanece ou vem 

residir são pessoas com poucos recursos económicos, maioritariamente 

classes envelhecidas, pois a perda da atividade económica e de serviços 

origina falta de atratividade, fator que se agrava com a progressiva 

degradação do parque edificado. 

Face a isto, emerge a necessidade de “travar” o movimento para a 

periferia, então começasse a reabilitar os centros históricos, tendo em 

conta a qualidade de vida dos moradores, dos comerciantes e dos 

visitantes, para que se conseguisse despertar, de novo, o interesse por 

estes centros urbanos. Agregado a este despertar de interesse começam 

a surgir intervenções que visam, principalmente, o reanimar do setor 

económico destes locais, com objetivos onde a rápida obtenção de 

lucros se encontra como prioritária, originando intervenções que excluem 

os atuais moradores desses locais degradados, focando-se em reabilitar 

os locais para classes com bons recursos económicos, pondo de parte os 

mais desfavorecidos. 



REABILITAR SEM EXCLUIR   

| 4 
 

Em Portugal, apesar de terem sido feitos esforços para a reabilitação 

destes espaços urbanos, ainda existe muito para se fazer, mas sobretudo 

para se mudar, pois muitas das intervenções de reabilitação urbana que 

se efetuam, não passam de renovações urbanas, pois questões como a 

identidade física e social são substituídas por interesses económicos, 

descaraterizando os centros históricos. Assim, torna-se fundamental olhar 

para os centros históricos como locais onde os valores patrimoniais e 

culturais se articulam com as questões sociais e estas com o processo de 

reabilitação, sendo a população entendida como elemento de 

significativa importância, que, juntamente com a histórica expressa 

através do património edificado, é fundamental preservar. 

O objetivo deste trabalho é, essencialmente, perceber como a 

reabilitação urbana pode ser utilizada no combate à exclusão social que 

se dá com grande frequência nas intervenções reabilitadoras nos centros 

históricos, para assim, se conseguir diminuir a gentrificação preservando 

os moradores e melhorando as suas condições de vida, atraindo, se 

possível, novos habitantes para o núcleo histórico. Visando esse objetivo 

recorremos, metodologicamente, à revisão bibliográfica de artigos 

científicos, teses, dissertações e a autores como Nuno Portas, Fernando 

Távora, Álvaro Domingues e José Aguiar, focando especial incidência 

sobre elementos que fossem similares à temática em estudo. Para se 

conseguir responder o mais coerente possível à questão da reabilitação 

sem implicar exclusão, recorremos também à análise de grupos de 

intervenção que têm como base os mesmos objetivos, sendo o 

C.R.U.A.R.B., a S.R.U. e os G.T.L´s, para se assimilar as diferentes 

metodologias usadas na resposta à exclusão e à preservação das 

identidades enraizadas nos centros históricos. Posto isto, dividimos o 

trabalho em dois capítulos, tratando no primeiro as questões que levam à 

necessidade de reabilitar, os processos que originam a exclusão social 

nos centros históricos, os fatores responsáveis pelo declínio do mesmo e 

as experiências reabilitadoras que visam inverter essas situações, 

incidindo especial atenção na experiências interventiva do Gabinete 

Técnico Local de Guimarães, desenvolvendo depois, no segundo 

capitulo, um ensaio projetual para a cidade de Aveiro, onde se aplica o 

conhecimento adquirido relativamente à temática, visando a 

preservação dos valores intrínsecos da cidade. 
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Imagem_ 1|Vista aérea da Ribeira, Porto 
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Capítulo 1- Da exclusão social à reabilitação para a fixação 

 

 

1|Reabilitação Urbana 

A reabilitação urbana é um tema, cada vez mais, incontornável quando 

se fala quer de conservação e defesa do património quer de 

ordenamento do território pois, tem uma significativa importância nas 

políticas das cidades que, face ao atual estado económico do país, esta 

passa a ser o mecanismo mais viável de intervenção. Nele convergem 

objetivos de requalificação e revitalização das cidades, particularmente 

das zonas mais degradadas, numa tentativa de harmonizar e condignar 

o ambiente urbano para toda a sociedade. 

A questão da reabilitação urbana tem vindo a sofrer algumas alterações 

ao longo dos anos, nas décadas de 60 e 70, estava ligada à zona 

histórica das cidades e seus problemas. Emergia a necessidade de uma 

intervenção que reanimasse os edifícios, ajudando-os a manter as suas 

funções mas com condições que respondessem aos requisitos atuais, 

preservando, também, os elementos que tinham interesse cultural. Essa 

nova intervenção denominou-se de reabilitação, funcionando como 

uma resposta à degradação física destas zonas antigas. Mas não só a 

dimensão física era preocupação, a dimensão social das intervenções 

também começa a ser tida em atenção, pois, grande parte dos edifícios 

a reabilitar encontravam-se habitados, logo uma preocupação social 

que se coloca é a de assegurar a permanência desses ocupantes (Pinho, 

2009). 

Resulta assim, em 1976, a primeira definição para o conceito de 

reabilitação, que é 

“definida como a adaptação judiciosa dos edifícios, o que inclui a 

«renovação da sua estrutura interna e adaptação às necessidades 

da vida moderna» e a preservação dos elementos de interesse 

cultural” (Pinho, 2009:71). 
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Mas a dimensão do conceito começa a alargar-se, deixa de estar 

essencialmente orientada para “a melhoria da dimensão física de 

edifícios e grupos de edifícios com interesse patrimonial, o que quer dizer 

que tinha um âmbito bastante restrito” (Pinho, 2009:81), e passa a ter 

várias definições, como por exemplo, Couch (in Meirelles, 2010), define a 

reabilitação urbana, por analogia à biologia1, como sendo o campo das 

políticas públicas que têm preocupações como, o restabelecimento da 

atividade económica nas zonas degradadas, a restauração da coesão 

ou inclusão social onde se verifiquem fenómenos de exclusão e a 

restituição da qualidade ambiental ou do equilíbrio ecológico onde se 

tenha deteriorado. 

Mais recentemente, em 2004, uma instituição internacional, o Conselho 

da Europa, que se destaca de todas as outras instituições por ter uma 

experiência e uma coerência de intervenção, nesta área, significativa, 

publicou um documento sobre a reabilitação urbana.2 Este documento 

era o “mais abrangente e sistematizado sobre reabilitação urbana até à 

data” (Pinho, 2009:593). 

Nesse documento, o Conselho da Europa, definiu o conceito de 

reabilitação urbana, como um processo político, devido ao facto de ser 

um processo complexo que envolve muitos atores e que pretende atuar 

nas várias dimensões do desenvolvimento. O conceito é então definido 

da seguinte forma: 

“ A reabilitação urbana é um processo de revitalização ou 

regeneração urbana a médio ou a longo prazo. É acima de tudo 

um acto político, com vista à melhoria dos componentes do espaço 

urbano e do bem-estar e qualidade de vida de toda a população. 

Os seus desafios humanos e territoriais requerem a implementação 

de políticas locais (e. g. política do património cultural e de 

conservação integrada, política de coesão territorial e de 

ordenamento do território, política ambiental e de desenvolvimento 

sustentável). A reabilitação, portanto, é parte de um projecto 

urbano/plano de desenvolvimento urbano, que implica uma 

                                                           
1
 Em biologia regenerar é o nome atribuído ao processo de reconstrução de tecidos danificados 

ou destruídos, ou na reposição do sistema no estado inicial a partir dos tecidos preexistentes. 
2
 Council of Europe – Guidance in urban rehabilitation 
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abordagem integrada, envolvendo todas as políticas urbanas.” 

(Pinho,2009:594) 

Este conceito vem atualizar o definido em 19763, assim como o modo, os 

meios e os objetivos de atuação da reabilitação urbana. Essa 

atualização/redefinição agrega a si um processo de evolução de quase 

trinta anos, passando de uma abordagem de proteção do património, 

para uma abordagem menos restrita. Este processo evolutivo do 

conceito de reabilitação urbana é, segundo o documento publicado, 

sintetizado da seguinte forma: 

“ «Este progressivo enriquecimento do conceito de reabilitação 

urbana por uma sucessão de abordagens contrastantes mas, no 

entanto, complementares à abordagem estritamente orientada 

para o património, sublinha a mudança fundamental no conceito 

de reabilitação urbana da “protecção do património” em centros 

históricos para o culminar em um “projecto urbano” bona fide, 

baseado numa abordagem multidisciplinar, integrando todas as 

políticas urbanas.»” (Pinho, 2009:594) 

Sintetizando a definição deste novo conceito, podemos dizer que, a 

reabilitação urbana é: 

 Um ato político; 

 Um processo continuado, a médio ou a longo prazo; 

 Um modelo único que tem por base a integração de todas as 

políticas, numa abordagem adaptada aos desafios locais, e 

 Um processo em que a integração das várias políticas é levada a 

efeito por meio da elaboração de um plano, que funciona como 

base da implementação do processo de reabilitação urbana, 

que define como metas principais: “melhorar a qualidade dos vários 

componentes espaciais da área urbana e promover a realização pessoal 

e o bem-estar duradouro de toda a população” (Pinho, 2009:595). 

Com isto, podemos concluir que, apesar de a reabilitação urbana ter 

inicialmente emergido de políticas de conservação do património, muito 

restritas, vocacionadas essencialmente para monumentos, edifícios ou 

                                                           
3
 Conceito também definido pela mesma instituição, Conselho da Europa. 
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conjuntos de edifícios, pondo de parte áreas urbanas, ele chega aos dias 

de hoje como uma questão mais abrangente, que atua no sistema 

urbano integrando várias políticas, percebendo as varias fragilidades 

urbanas locais, dando-lhes respostas para voltar a fortalecer o tecido 

urbano. 

 

 

1.1|Contextualização Internacional 

É importante, quando se fala em reabilitação urbana, perceber o seu 

enquadramento internacional, compreender a situação noutros países 

relativamente a esta temática. 

Assim como a questão da reabilitação urbana passou por um processo 

evolutivo, o mesmo acontece com a paisagem urbana, que segundo 

Álvaro Domingues (2002), deve-se a um conjunto de 

acumulações/transformações resultantes da atuação de uma 

diversidade de atores com objetivos bastante diferenciados entre si. Estas 

transformações resultam de “ um sistema económico-político global” 

assim como, de um “jogo complexo de dinâmicas movimentadas e 

induzidas por actores diversificados cujas estratégias, projectos e relações 

contribuem de forma significativa para estas dinâmicas, engendrando 

especificidades locais” (Guerra in Madeira, 2009:6). 

As transformações das cidades implicam, a posteriori, uma 

reestruturação, e as cidades passaram por algumas reestruturações 

económicas, isto devido a dois momentos importantes, a Revolução 

Industrial e a II Guerra Mundial. 

Relativamente ao primeiro momento, devido a fatores como o aumento 

demográfico e a melhoria da mobilidade, as cidades e seus espaços 

urbanos sentiram uma necessidade de adaptação às exigências que a 

era industrial requeria (Madeira, 2009). Devido a essa necessidade de 

adaptar resultam importantes propostas de planeamento urbano, mas 

uma parte significativa destas propostas visava apenas 
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“responder aos problemas que se evidenciam na cidade industrial, 

centrando-se, fundamentalmente, nas questões habitacionais (dos 

trabalhadores que afluíam às cidades), nas condições sanitárias e 

no sistema de circulação e transportes” (Magalhães, 2000:5). 

Assim, as cidades foram crescendo, expandindo-se para as periferias, 

criando uma cidade desfragmentada, uma cidade que, segundo Nuno 

Portas (2003), torna-se incómoda, pois torna-se mais difícil de perceber, 

interpretar e diagnosticar, visto que, antes de intervir é preciso 

“diagnosticar a doença e entender o que a provoca” (Portas, 2005:158). 

Esta expansão originou um centro urbano cada vez mais vazio, mais 

desvalorizado económico e socialmente. Contudo, alguns destes centros, 

devido à sua centralidade, são alvo de iniciativas que visam inverter o 

movimento de abandono e desinteresse que se instalará nestas áreas. 

Estas áreas começam a ser entendidas como peças fundamentais a 

preservar, para o desenvolvimento das cidades. Contudo, apesar de 

começarem a surgir as primeiras preocupações relativas à reabilitação, 

elas visavam apenas os monumentos, conservação e restauro dos 

mesmos, preocupações que atualmente já se alargaram ao contexto 

urbano. 

Abordando agora o outro momento, a II Guerra Mundial marcou 

claramente o funcionamento de muitas cidades europeias, havendo 

transformações sociais, económicas e políticas. Com o término deste 

conflito, muitas das cidades europeias encontravam-se parcial ou 

completamente destruídas, emergindo a necessidade de reconstrução 

das cidades, essa necessidade, primeiramente, passou pela urgente 

construção de habitações novas face ao elevado número de 

desalojados, resultando assim, uma rápida urbanização das periferias. 

Outra necessidade era o reestruturar do sistema económico, que devido 

ao crescimento económico sentido nos Estados Unidos da América nos 

anos 40, e na Europa nos anos 50, fosse considerado como a resolução 

destes problemas. As cidades europeias com a instalação de grandes 

indústrias, desenvolveram-se substancialmente, pois geravam emprego, o 

que levou a uma significativa deslocação populacional para as grandes 

cidades, que pelo facto de não conseguirem responder, a nível 

habitacional, crescem para a periferia (Madeira, 2009). 
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Esta urbanização das periferias para responder ao crescente número de 

pessoas que chegavam a estas grandes cidades “fez-se, obviamente à 

custa do declínio e desvalorização de certas zonas centrais que sofrem 

(…) o efeito de um desinvestimento industrial, comercial e imobiliário” 

(Guerra in Madeira, 2009:8). 

Com isto, começa-se a criar uma espécie de competição entre as zonas 

centrais e as periféricas, dando origem a uma exclusão das áreas 

centrais, devido a problemas como a falta de emprego, a diminuição da 

qualidade de vida, entre outros, que nas periferias tinham solução. As 

estratégias que visavam diminuir a queda destas zonas funcionavam de 

um modo muito restrito, estavam vocacionadas essencialmente para os 

monumentos, mas a transição entre os anos 50 e 60 expressa uma 

tentativa de mudança, uma “vontade de restabelecer a identidade 

urbana” (Madeira, 2009:9). 

É no pós II Guerra Mundial, devido ao espirito de cooperação entre as 

nações, de união e fortalecimento de uma identidade comum, que as 

instituições internacionais ganham força, surgindo, em 1954, duas 

convenções sobre proteção dos bens culturais. Uma foi lançada pelo 

Conselho da Europa em Paris, denominada por Convenção Cultural 

Europeia, e a outra, promovida pela Organização das Nações Unidas 

para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO), conhecida por 

Convenção de Haia, onde o principal objetivo era a proteção do 

património construído em caso de conflito armado4 (Pinho, 2009). 

Em 1972, a mesma organização, celebra a “ Convenção para a 

Protecção do Património Mundial, Cultural e Natural, durante a 

Conferência Geral da UNESCO no dia 16 de Novembro” (Madeira, 

2009:8), desse mesmo ano. Com esta Convenção o património cultural 

torna-se “um bem cujo valor em muitos casos transcende a população 

                                                           
4 «As Altas Partes Contratantes comprometem-se a respeitar os bens culturais situados quer no 

seu próprio território quer no território das outras Altas Partes Contratantes, não se permitindo a 
utilização desses bens, dos seus dispositivos de protecção e do acesso imediatos para fins que 
poderiam expor esses bens a uma possível destruição ou deterioração em caso de conflito 
armado, devendo também abster-se de qualquer acto de hostilidade em relação a esses bens. 
Comprometem-se ainda a proibir, a prevenir e, caso seja necessário, a fazer cessar todo o acto de 
roubo, de pilhagem ou de desvio de bens culturais, qualquer que seja a sua forma, bem como 
todo o acto de vandalismo em relação aos referidos bens.» UNESCO – Convenção para a 
protecção de bens culturais em caso de conflito armado: síntese. 
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que o criou, tornando-o pertença e responsabilidade de toda a 

humanidade” (Pinho, 2009:62). 

Em 1975 surge a Carta de Amesterdão, que estabelece os princípios da 

conservação integrada, princípios esses que estão subjacentes à 

reabilitação, que em 1976 também vê a sua definição5 dada na 

Resolução de Comité de Ministros do Conselho da Europa. 

Mais recentemente, devido à importância reconhecida sobre este 

processo, surge a iniciativa JESSICA – Joint European Support for 

Sustainable Investment in City Areas – que promove o investimento 

sustentável, o crescimento e o emprego nas áreas urbanas europeias, e 

espera-se que para além de atrair investimento ela possa efetivamente 

contribuir para o desenvolvimento equilibrado da reabilitação urbana. 

Em jeito conclusivo, podemos dizer que,“as primeiras intervenções na 

cidade limitaram-se à construção de infra-estruturas urbanas, após a 

Revolução Industrial, as preocupações centraram-se na construção de 

habitação e equipamentos, como resposta à procura que até então se 

verificava (…)” (Mendes, 1990:231). Atualmente as intervenções visam o 

desenvolvimento sustentável das zonas degradadas, integrando vários 

atores para assim, responder aos vários setores em declínio nestas áreas, 

de forma a dinamiza-los. 

 

 

1.2|Contextualização Nacional 

A nível nacional, a reabilitação funcionou de forma diferente, pois o 

processo de industrialização deu-se um Portugal tardiamente, em 

relação ao resto da europa, e o impacto da II Guerra Mundial não se fez 

sentir com a mesma intensidade que a nível externo. Quando o processo 

de industrialização ocorre, transforma por completo a escala das 

cidades, devido aos significativos movimentos populacionais para os 

centros urbanos. As cidades que mais sentiram na pele esse aumento 

                                                           
5
 Definição mencionada anteriormente. Ver página 7 
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demográfico e, consequentemente, um crescimento urbano foram Porto 

e Lisboa, pois foram as cidades que mais indústrias acolheram (Madeira, 

2009). 

Resultante desse crescimento demográfico foram problemas como, por 

exemplo, falta de habitação, e respetivas condições de habitabilidade, 

falta de infra-estruturas para responderem às necessidades à data, entre 

outros, resultando assim, a criação do Plano Geral de Melhoramentos, 

através do Decreto de 13 de Janeiro de 1865, que visava 

obrigatoriamente, intervir nestas duas cidades. Estes dois planos, devido à 

falta de experiencia prática anexada à falta de sensibilidade, não se 

realizaram de imediato (note-se que o Plano de Lisboa foi iniciado em 

1881 e só obteve aprovação em 1903), continuando a realizarem-se 

intervenções de raiz, com base na “concepção higienista que visava 

resolver, através do “fazer o novo”, os problemas de saúde e pobreza em 

que viviam os habitantes dos centros urbanos” (Madeira, 2009:13). 

Apesar de em 1910, com a implantação da República, se ter iniciado 

uma tentativa de estímulo às obras públicas, rapidamente isso se fragiliza 

pois não existiam instrumentos jurídicos capazes de dar autoridade às 

intervenções de expansão urbana. Outra tentativa de impulsionar a 

reabilitação urbana foi em 1912, com o surgimento da Lei dos Solos, mas 

que devido à instabilidade, que se encontrava em Portugal, tanto 

política como social conjuntamente com a crise económica 

internacional resultante do após I Guerra Mundial, deixou de ter 

relevância, passando para segundo plano (Madeira, 2009). 

Só a partir da década de 70 é que as questões relacionadas com a 

reabilitação começam a ganhar importância, acompanhando, embora 

com atraso, o desenvolvimento sobre a temática nos países da Europa, 

introduzindo ao tema da reabilitação questões de âmbito social, 

ambiental, cultural e económicas relativas ao património edificado. Após 

a Revolução dos Cravos, 1974, o tema da reabilitação desagrega-se das 

preocupações do Estado, dá-se o congelamento das rendas, originando 

uma degradação do parque habitacional6 (Dias, 2012). 

                                                           
6
 Os proprietários ficam sem possibilidade de realizar obras de conservação dos seus imóveis 

devido à impossibilidade de aumento dos rendimentos. 
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Apesar de Portugal ter trocas sucessivas de governos, traduzindo-se na 

instabilidade politica, conseguiu desenvolver alguns mecanismos de 

intervenção, funcionando como apoios financeiros às intervenções de 

reabilitação. Desses mecanismos fazem parte programas como: PRID, 

PRU, RECRIA, REHABITA, PROHABITA, entre outros, que serão alvo de 

estudo no próximo ponto. Nos dias de hoje, deparamo-nos com 

iniciativas que visam inverter o movimento que nos últimos anos tem 

ocorrido, para se voltar a ter condições de habitabilidade nos centros 

urbanos, pois a conservação do património edificado “tornou-se uma 

prioridade inquestionável para o desenvolvimento económico 

sustentável do país” (Dias, 2012:5). 

Contudo, conscientes da importância da reabilitação para o 

desenvolvimento económico sustentável do país, o património 

reabilitado em Portugal é inferior às novas construções, como referem 

Ana Pinho e José Aguiar (2005), “Na verdade e nas últimas décadas 

Portugal pouco reabilitou o seu património urbano, antes promoveu uma 

sistemática a renovação e expansão suburbanas!” Esta avaliação é feita 

tendo em conta os dados recolhidos nos Censos de 2001, onde é possível 

perceber a dimensão da reabilitação urbana e reutilização do parque 

edificado em relação aos restantes países europeus.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1|segmento da reabilitação no setor da construção em 2002. Enquadramento 

internacional. Fonte: Euroconstruct, 2003.  

Portugal em 2002, é então o país onde a reabilitação tinha menos 

expressão, em contrapartida, destaca-se dos restantes países quando a 

análise incide sobre as novas construções.  
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Gráfico 2|peso da construção nova no setor da construção de edifícios em 2004. Enquadramento 

internacional. Fonte: Euroconstruct, Dezembro 2004. 

Recorrendo agora aos censos de 2011, percebemos que o número de 

edifícios reabilitados em 2010 representa 23,1% do total de obras 

concluídas, valor que aumenta relativamente ao ano anterior7. Apesar 

da predominância das construções novas, percebe-se que a 

reabilitação começa a ser uma aposta cada vez mais crescente no setor 

da construção, vindo a aumentar a sua importância face aos anos 

anteriores.  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3|Reabilitações do edificado e construções novas, Portugal, 1995-2010. Fonte: Instituto 

Nacional de Estatística 2011. 

“Em Portugal, a evolução das obras concluídas em edifícios 

(reabilitações do edificado e Construções novas) no período de 

                                                           
7
 Em 2009 o valor registado era de 21,8% 
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1995 a 2010, aponta para duas fases de crescimento distintas. Até 

2002, assistiu-se, em Portugal, a uma relativa estabilidade das 

reabilitações do edificado e, simultaneamente, a um aumento das 

Construções novas. Apesar de se ter já registado uma ligeira quebra 

das obras de reabilitação do edificado no período de 2001 e 2002, 

é principalmente a partir de 2003 que se assiste a uma quebra 

sustentada (apesar de não muito acentuada) deste tipo de obras, 

associada a uma tendência de diminuição das Construções novas. 

Deste modo, e mais em resultado da quebra das Construções 

novas, tem-se verificado uma crescente importância relativa das 

reabilitações face ao total de obras concluídas.” (Estatística da 

Construção e Habitação, 2010:10) 

A reabilitação começa a ser um processo cada vez mais assumido, 

passando por si, e não tanto pela construção nova, a resolução de 

alguns problemas. 

 

 

1.3|Evolução dos Objetivos da Reabilitação Urbana 

Como referimos anteriormente, a questão da reabilitação urbana ao 

longo dos tempos foi evoluindo, ação que, com naturalidade, fez os 

objetivos da reabilitação urbana passarem pelo mesmo processo 

evolutivo ao longo das décadas. Em jeito de síntese abordamos os 

diferentes objetivos para cada década até chegar-mos aos objetivos 

intrínsecos à questão na atualidade. 

 

Décadas de 60 e 70 

Nas décadas de 60 e 70, a problemática das zonas centrais antigas está 

na base da reabilitação urbana, pois havia que melhorar a dimensão 

física dos edifícios, ainda que fossem apenas os de interesse patrimonial e 

os da sua envolvente. Sintetizando estas décadas podemos dizer que a 
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reabilitação, à data, tinha dois objetivos centrais, segundo Ana Pinho 

(2009:82) são: 

 Reabilitar os edifícios e grupos de edifícios com valor 

patrimonial ou que se localizem na envolvente de 

monumentos merecem ser conservados; 

 Assegurar a permanência da população que os ocupa. 

As questões de ordem social começam a entrar nas discussões sobre a 

reabilitação, e tenta-se intervir de forma a não agravar a situação das 

classes mais desfavorecidas, visando a sua manutenção, para se 

proteger e manter o tecido social das áreas a reabilitar. De seguida 

mostramos os objetivos que no final da década de setenta se 

pretendiam atingir. 

Património cultural 

 Conservar o património arquitetónico; 

 Conferir usos ao património compatíveis com a sua estrutura e o seu carater; 

 Respeitar a morfologia específica dos tecidos urbanos antigos. 

Habitação 

 Reabilitar as habitações degradadas ou sem condições de habitabilidade 

assegurando a permanência dos grupos mais desfavorecidos; 

 Promover a diversidade de tipos de alojamento; 

 Assegurar a existência de equipamentos culturais e de apoio à habitação 

adequados. 

Coesão social 

 Manter ou aumentar a diversidade social. 

Coesão territorial 

 Evitar a segregação das funções mais fracas e a monofuncionalização de áreas 

urbanas; 

 Promover a variedade funcional tendo em consideração a compatibilidade entre 

funções; 

 Equilibrar as funções dos centros e das periferias distribuindo os polos de atividade 

humana. 

Ambiente 

 Proteger e qualificar o ambiente urbano nos tecidos antigos, em especial a sua 

imagem urbana. 

Desenvolvimento local 

 Manter e incentivar as atividades existentes, em especial as artes e os ofícios; 

 Promover a fixação de novas atividades económicas compatíveis nas áreas em 

declínio; 

 Promover a criação de ofertas de emprego locais; 

 Promover o turismo cultural sem pôr em risco o património cultural. 

Tabela 1|objetivos das intervenções de reabilitação urbana no final da década de setenta 

(adaptado de Pinho, 2009) 
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Anos 80 

Relativamente aos anos 80, a reabilitação urbana deixa de atuar em 

edifícios com políticas voltadas para a conservação do património, e 

começa a intervir em áreas degradadas, integrando várias políticas. O 

património urbano começa a ser visto como “um importante recurso 

para a promoção da imagem e da identidade das cidades, para o 

desenvolvimento do turismo cultural, e para o crescimento económico e 

a criação de emprego qualificado e local” (Pinho,2009:159). A 

reabilitação começa a ser entendida como um processo mais complexo, 

que engloba uma interação com um maior número de atores, passando 

a ser um processo que mais que proteger, visa desenvolver o tecido 

urbano (Pinho,2009). Os objetivos da reabilitação no final da década de 

oitenta são: 

Património cultural 

 Conservar o património urbano e construir o património de amanhã; 

 Conferir usos ao património compatíveis com a sua estrutura e o seu carater; 

 Respeitar a morfologia específica dos tecidos urbanos. 

Habitação  

 Reabilitar as habitações degradadas ou sem condições de habitabilidade 

assegurando a permanência dos grupos mais desfavorecidos; 

 Promover a diversidade de tipos de alojamento; 

 Promover a oferta de habitação a custos acessíveis, em especial nos centros das 

cidades; 

 Criar espaços públicos nos bairros habitacionais que deles careçam e qualificar os 

existentes; 

 Assegurar a existência de equipamentos comunitários culturais, de desporto e de 

lazer; 

 Assegurar o acesso adequado a equipamentos e serviços públicos (saúde, 

educação, etc.) 

 Melhorar a imagem urbana dos bairros habitacionais recentes. 

Coesão social 

 Promover a diversidade social; 

 Manter e fortalecer os laços familiares e comunitários; 

 Conservar os elementos do ambiente urbano com significado ou valor afetivo para 

as populações; 

 Promover a integração social através da integração espacial das diferentes 

comunidades. 

Coesão territorial 

 Evitar a segregação das funções mais fracas e a monofuncionalização de áreas 

urbanas; 

 Promover a variedade funcional tendo em consideração a compatibilidade entre 

funções; 
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 Equilibrar as funções dos centros e das periferias, distribuindo os polos de atividade 

humana; 

 Descentralizar os serviços e as atividades ao nível dos bairros. 

Ambiente 

 Proteger o ambiente urbano e reduzir as emissões de gases e outros tipos de 

poluição; 

 Proteger e qualificar os espaços públicos, as áreas verdes e a imagem urbana, 

refletindo as necessidades e aspirações dos utentes e respeitando o carater dos 

tecidos urbanos; 

 Reutilizar as áreas vazias ou inativas de forma adequada; 

 Reduzir o trafego automóvel e promover o transporte publico, o uso da bicicleta e a 

deslocação pedonal; 

 Gerir eficazmente a utilização dos recursos existentes (solo, edifícios, materiais, infra-

estruturas, etc.) 

Desenvolvimento local 

 Manter e incentivar as atividades existentes, em especial as artes e os ofícios; 

 Promover a fixação/criação de novas atividades económicas compatíveis nas áreas 

em declínio; 

 Promover a criação de ofertas de emprego locais e aproveitar o potencial da 

reabilitação de edifícios no que se refere à mão-de-obra intensiva e à criação de 

emprego; 

 Promover o turismo cultural sem pôr em risco o património cultural e os modos de 

vida das comunidades locais; 

 Aumentar as oportunidades de formação e de qualificação profissional dos jovens e 

dos grupos mais desfavorecidos. 

Cultura 

 Promover a diversidade cultural; 

 Estimular o desenvolvimento cultural local. 

Tabela 2|objetivos dos processos de reabilitação urbana no final da década de oitenta (adaptado 

de Pinho, 2009) 

 

Década de 90 

Quanto à década de noventa, os processos de reabilitação começam a 

ter, como centralidade, as pessoas e a sua qualidade de vida, assim 

como a preservação e a qualificação dos recursos e da herança do 

passado, de forma a permanecerem no futuro. As pessoas assumem um 

papel importante nesta nova década, assim como as suas capacidades 

de escolha e gestão do seu modo de vida. O desenvolvimento 

sustentável e a exclusão social passam a ser questões centrais nesta 

década, começando a ser incentivada a participação das diversas 

comunidades, sem discriminação, nos processos de decisão, 

identificação, interpretação e avaliação do património. Os processos de 
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reabilitação urbana, devido à complexa exigência de coordenação das 

ações dos vários atores, inclusive as das populações, tornam a 

reabilitação num processo excecional, que tende a responder à imensa 

quantidade problemática existente nestas áreas degradadas ou em 

declínio, funcionando, no final desta década, quase como que a 

engrenagem do desenvolvimento sustentável (Pinho, 2009). Os objetivos 

da reabilitação urbana relativos a esta década são: 

Património cultural e natural 

 Preservar o património cultural e natural, móvel e imóvel, tangível e intangível; 

 Conservar o património urbano, incluindo o significante para as culturas locais e os 

“espaços culturais”, construir o património de amanhã; 

 Conservar o património segundo o princípio da intervenção mínima; 

 Conferir usos ao património compatíveis com a sua estrutura e o seu carater; 

 Respeitar a morfologia específica dos tecidos urbanos; 

 Salvaguardar o património contra desastres naturais ou derivados da ação humana. 

Habitação  

 Reabilitar as habitações degradadas ou sem condições de habitabilidade 

assegurando a permanência dos grupos mais desfavorecidos; 

 Promover a diversidade de tipos de alojamento; 

 Dinamizar o mercado do arrendamento; 

 Promover a oferta de habitação a custos acessíveis, em especial nos centros das 

cidades; 

 Criar espaços públicos nos bairros habitacionais que deles careçam e qualificar os 

existentes; 

 Assegurar a existência de equipamentos comunitários culturais, de desporto e de 

lazer; 

 Assegurar o acesso adequado a equipamentos e serviços públicos (saúde, 

educação, etc.) 

 Melhorar a imagem urbana dos bairros habitacionais recentes. 

Coesão social 

 Promover a diversidade social; 

 Manter e fortalecer os laços familiares e comunitários; 

 Conservar os elementos do ambiente urbano com significado ou valor afetivo para 

as populações; 

 Promover a integração social através da integração espacial das diferentes 

comunidades; 

 Promover áreas urbanas inclusivas, abertas e acessíveis a todos os indivíduos e a 

todas as cidades. 

Coesão territorial 

 Evitar a segregação das funções mais fracas e a monofuncionalização de áreas 

urbanas; 

 Promover a variedade funcional tendo em consideração a compatibilidade entre 

funções; 

 Equilibrar as funções dos centros e das periferias, promovendo a dispersão das 

atividades no espaço e no tempo; 

 Interligar espacialmente os centros e as periferias; 
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 Consolidar a rede de espaços públicos e de encontro e lazer; 

 Fornecer o acesso equitativo e a distribuição igualitária dos equipamentos, serviços e 

recursos; 

 Restituir o carater social e cultural aos centros urbanos. 

Ambiente 

 Proteger o ambiente urbano e reduzir as emissões de gases e outros tipos de 

poluição; 

 Proteger e qualificar os espaços públicos, as áreas verdes e a imagem urbana, 

refletindo as necessidades e aspirações dos utentes e respeitando o carater dos 

tecidos urbanos; 

 Reutilizar as áreas vazias ou inativas de forma adequada; 

 Reduzir o tráfego automóvel e promover o transporte público, o uso da bicicleta e a 

deslocação pedonal; 

 Gerir eficazmente a utilização dos recursos existentes (solo, edifícios, materiais, infra-

estruturas, energia, etc.) e evitar a produção de resíduos; 

 Promover a mobilidade urbana sustentável. 

Desenvolvimento local 

 Manter e incentivar as atividades existentes, em especial as artes e os ofícios; 

 Promover a fixação/criação de novas atividades económicas compatíveis com a 

área e ancoradas localmente; 

 Promover a criação de ofertas de emprego locais e o empreendedorismo; 

 Aproveitar o potencial da reabilitação, do património e da cultura para o 

desenvolvimento, a economia e a criação de emprego; 

 Promover modelos sustentáveis de turismo; 

 Aumentar as oportunidades de formação e de qualificação profissional dos jovens e 

dos grupos mais desfavorecidos, e outras medidas que facilitem a entrada no 

mercado de trabalho; 

 Criar/desenvolver competências e capacidades nas comunidades locais. 

Cultura 

 Promover a diversidade cultural, o respeito e o diálogo entre culturas; 

 Estimular o desenvolvimento cultural local; 

 Reforçar a identidade local através da identificação e da interpretação do 

património das comunidades; 

 Garantir a todos o acesso à cultura. 

Tabela 3|objetivos dos processos de reabilitação urbana no final da década de noventa 

(adaptado de Pinho, 2009) 

Século XXI 

O início deste novo seculo fica marcado por avanços e recuos que, o 

surgimento de novas tendências vem trazer para os processos de 

reabilitação, surgem novas oportunidades para as cidades, mas também 

se agravam muitos dos problemas já existentes, sociais, ambientais e 

económicos. Fatores como a insegurança e a criminalidade são alvos a 

combater, pelos processos de reabilitação, e a tentativa de reforço da 

coesão social e territorial na Europa também é entendida como uma 
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necessidade, diminuindo a exclusão social. Para além da coesão social e 

territorial, a reabilitação urbana contribui para o desenvolvimento urbano 

sustentável em outros aspetos, como por exemplo, a qualificação do 

ambiente urbano e a contenção da expansão urbana, o aumento da 

atratividade das cidades, a preservação e a conservação do património 

natural e cultural, entre outros. A participação dos cidadãos ganha cada 

vez mais importância, aplicando-se a todos os aspetos da vida pública, 

deixa de ser tido como um meio, e passa a ser considerado um objetivo, 

e passa de uma abordagem de carater informal e consultivo para uma 

abordagem onde o seu papel é cada vez de maior importância, 

estendendo a sua participação desde o processo de decisões até às 

restantes fases desse mesmo processo8. O que inicialmente era um 

processo reservado a técnicos e a peritos, hoje é mais aberto, todos são 

chamados a intervir. Sendo considerado um processo integrado em 

áreas urbanas degradadas, com o objetivo de dinamizar e integrar a 

área no processo de desenvolvimento urbano global (Pinho, 2009). 

À semelhança do que realizamos para as outras décadas, mostramos, 

seguidamente, os objetivos sistematizados da reabilitação no século XXI. 

Património cultural e natural 

 Preservar o património cultural e natural, móvel e imóvel, tangível e intangível; 

 Conservar a paisagem urbana histórica e construir o património de amanhã; 

 Conservar o património segundo o princípio da intervenção mínima; 

 Conferir usos ao património compatíveis com a sua estrutura e o seu caráter; 

 Respeitar a morfologia específica dos tecidos urbanos; 

 Salvaguardar o património contra desastres naturais ou derivados da ação humana; 

 Melhorar a apreciação e o entendimento dos sítios mediante a sua correte 

interpretação e apresentação. 
Habitação  

 Reabilitar as habitações degradadas ou sem condições de habitabilidade 

assegurando a permanência dos grupos mais desfavorecidos; 

 Promover a diversidade de tipos de alojamento; 

 Dinamizar o mercado do arrendamento; 

 Reforçar a oferta de habitação a custos acessíveis, em especial nos centros das 

cidades; 

 Criar espaços públicos nos bairros habitacionais que deles careçam e qualificar os 

existentes; 

 Assegurar a existência de equipamentos comunitários culturais, de desporto e de 

lazer; 

 Assegurar o acesso igualitário e adequado aos equipamentos e serviços públicos 

(saúde, educação, etc.) 

 Melhorar a imagem urbana dos bairros habitacionais recentes. 
Coesão social 

                                                           
8
 Análise, implementação, gestão, monitorização, etc. 
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 Promover a diversidade social; 

 Manter e fortalecer os laços familiares e comunitários; 

 Conservar os elementos do ambiente urbano com significado ou valor afetivo para 

as populações; 

 Promover a integração social através da integração espacial das diferentes 

comunidades; 

 Dar resposta às necessidades dos diferentes grupos sociais em presença 

relativamente às áreas urbanas; 

 Promover áreas urbanas inclusivas, abertas e acessíveis a todos os indivíduos e a 

todas as cidades; 

 Promover o diálogo intercultural como fator de coesão; 

 Promover a segurança urbana e o sentimento de segurança, mediante uma 

combinação de medidas preventivas, repressivas e orientadas para a solidariedade; 

 Dar resposta às necessidades não só da população excluída mas também da que se 

encontra vulnerável à exclusão e atuar preventivamente sobre os mecanismos 

subjacentes à exclusão. 
Coesão territorial 

 Evitar a segregação das funções mais fracas e a monofuncionalização de áreas 

urbanas; 

 Promover a variedade funcional tendo em consideração a compatibilidade entre 

funções; 

 Equilibrar as funções dos centros e das periferias, promovendo a dispersão das 

atividades no espaço e no tempo; 

 Interligar espacialmente os centros e as periferias; 

 Consolidar a rede de espaços públicos e de encontro e lazer; 

 Fornecer o acesso equitativo e a distribuição igualitária dos equipamentos, serviços e 

recursos; 

 Restituir o caráter social e cultural aos centros urbanos; 

 Melhorar o desenho dos espaços públicos como elemento essencial da 

continuidade do tecido urbano. 
Ambiente 

 Proteger, conservar e qualificar a paisagem; 

 Proteger o ambiente urbano e reduzir as emissões de gases e outros tipos de 

poluição; 

 Proteger e qualificar os espaços públicos, as áreas verdes e a imagem urbana, 

refletindo as necessidades e aspirações dos utentes e respeitando o caráter dos 

tecidos urbanos; 

 Reutilizar as áreas vazias ou inativas de forma adequada; 

 Reduzir o tráfego automóvel e promover o transporte público, o uso da bicicleta e a 

deslocação pedonal; 

 Gerir eficazmente a utilização dos recursos existentes (solo, edifícios, materiais, infra-

estruturas, energia, etc.) e evitar a produção de resíduos; 

 Promover a mobilidade urbana sustentável; 

 Prevenir e minimizar os potenciais danos causados por desastres naturais ou 

derivados da ação humana, em especial tomando a morfologia urbana e as 

estruturas menos vulneráveis. 
Desenvolvimento local 

 Manter e incentivar as atividades existentes, em especial as artes e os ofícios; 

 Promover a fixação/criação de novas atividades económicas compatíveis com a 

área e ancoradas localmente; 

 Apoiar a produção de bens e serviços de qualidade; 

 Promover a criação de ofertas de emprego locais e o empreendedorismo; 

 Assegurar o acesso ao conhecimento, à informação e às novas tecnologias; 

 Aumentar a atratividade mediante o fortalecimento do caráter único e distintivo da 

área, a valorização dos recursos locais e do seu potencial criativo; 
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 Aproveitar o potencial da reabilitação, do património e da cultura para o 

desenvolvimento, a economia e a criação de emprego; 

 Promover um turismo cultural sustentável, ético, justo e responsável; 

 Aumentar as oportunidades de formação e de qualificação profissional dos jovens e 

dos grupos mais desfavorecidos, e outras medidas que facilitem a entrada no 

mercado de trabalho. 
Cultura 

 Promover a diversidade cultural, o respeito e o diálogo entre culturas; 

 Reconhecer e promover as culturas em presença no território, independentemente 

da sua origem e tendo em conta as novas identidades multiculturais; 

 Estimular o desenvolvimento cultural local; 

 Reforçar a identidade local através de processos participativos de identificação, 

avaliação e interpretação do património das comunidades; 

 Garantir a todos o acesso à cultura e às atividades artísticas e criativas; 
Cidadania  
 Promover o exercício ativo da cidadania e a participação dos cidadãos na vida 

pública; 

 Disponibilizar formação e outras formas de reforço das capacidades e das 

competências dos atores locais; 

 Disponibilizar um leque variado de instrumentos, locais e momentos para a 

participação na tomada de decisão; 

 Utilizar o potencial das novas tecnologias e tirar partido das redes de intercâmbio de 

experiencias e boas práticas. 

Tabela 4|objetivos das intervenções de reabilitação urbana na atualidade (adaptado de Pinho, 

2009) 

 

 

1.4|Fatores determinantes das intervenções reabilitadoras 

As cidades, assim como os seres vivos, têm o seu ciclo de 

desenvolvimento e crescimento. Ao longo desse desenvolvimento surge 

uma serie de fatores que fazem com que o progressivo abandono 

populacional destes locais aumente, e, consequentemente, surja a 

necessidade de reabilitar estes espaços. Alguns dos fatores que estão na 

causa desta necessidade são: 

 O envelhecimento da população, que em grande parte dos 

centros históricos é maioritariamente idosa, assim como o 

envelhecimento natural do parque edificado; 

 O empobrecimento da população local, que leva, á 

degradação habitacional, tendo em conta que não têm como 

financiar as respetivas intervenções no edificado, e à inevitável 
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queda das atividades económicas aí implementadas devido ao 

baixo poder de compra; 

 O aumento da criminalidade devido á ausência de 

movimentação noturna, causada pelo abandono da 

população jovem; 

 A diminuição das condições de higiene e salubridade, 

provocadas pela ausência de infraestruturas; 

 O tráfego automóvel, acessibilidades e estacionamento, que 

são um grande problema nos centros históricos, em que muitas 

das vezes “ as ruas não chegam para os carros, os carros 

prejudicam os peões, o estacionamento nunca chega” (Portas, 

2005:159), levando a que a alternativa a essa falta de 

estacionamento seja pura e simplesmente o passeio, 

desrespeitando por completo os peões e a sua mobilidade, as 

ruas não se encontram dimensionadas para os veículos que 

hoje circulam; 

 A carência de equipamentos ligados ao lazer, cultura, saúde e 

escolas, sendo este último visto numa perspetiva de desistência 

de recuperação por parte das entidades responsáveis, as 

autarquias, devido ao abandono destas escolas, pelos alunos, 

para as escolas novas na periferia, abandono esse que também 

contribui para a desertificação destes locais, quanto aos 

equipamentos de saúde, são insuficientes e com poucas 

condições para responderem às necessidades da população, 

que como já referido, é maioritariamente idosa, faltando então 

equipamentos como lares e centros de dia. Em relação aos 

equipamentos culturais o problema prende-se na questão do 

espaço envolvente, onde o abandono e a desertificação criam 

uma imagem que torna estes equipamentos quase inexistentes 

ao olhar do público; 

 O comércio tradicional ou de retalho, que antigamente 

imponha nestes centros históricos movimentações monetárias 

que interferiam com a economia local, foi transferido para as 

zonas em crescimento na periferia e o aparecimento dos 

centros comerciais, contribuíram para a desvitalização do 

centro histórico, este tópico é importante neste contexto de 
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degradação do centro histórico pois o comércio é fundamental 

para a habitabilidade, o seu desaparecimento provoca uma 

ausência de atração que induz nas pessoas o sentimento de 

rejeição habitacional nos centros históricos; 

 Os edifícios, que apesar de se assumirem como elementos 

patrimoniais fulcrais nos tecidos onde se encerem devido ao seu 

valor histórico, artístico e económico, assumem também, um 

papel importante enquanto problemas da degradação dos 

tecidos urbanos, por não se encontrarem ajustados às 

necessidades que a atualidade requer (Madeira, 2009). 

 

A lista de problemas relacionados com as causas do abandono e da 

degradação urbana sem dúvida que não termina por aqui, cada local 

tem os seus problemas, e há que os identificar especificamente, não 

tornando uma avaliação em caso geral, pois 

“ a reabilitação de cidades consiste na renovação continua das 

estruturas existentes, na construção “passo a passo” e no 

desenvolvimento das suas próprias potencialidades encontrando 

para cada caso a solução mais adequada e não uma solução 

genérica preconcebida” (Portas, 2005:158). 

Apenas conhecendo especificamente os problemas de cada local se 

pode intervir e tomar decisões que possam reverter o processo de 

abandono e degradação que se vive nas nossas cidades, respeitando os 

moradores que residem nestes locais e as suas necessidades, em vez de 

se favorecer “o “bota-abaixo” de prédios de qualidade, com rendas 

congeladas, para construir apartamentos e escritórios rendas novas e o 

“bota-fora” dos antigos moradores” (Portas, 2005:270), valorizando-se a 

dimensão populacional existente, numa atitude contra a exclusão social 

dos mais desfavorecidos que se gera nestas intervenções de reabilitação. 
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1.5|Mecanismos de financiamento, politicas e metodologias 

Visto que, as causas de maior importância relativas aos motivos de 

abandono dos centros urbanos para as periferias, estarem 

maioritariamente relacionadas com motivos como, problemas de 

segurança, má qualidade do parque habitacional, melhor qualidade de 

vida e menor custos relativos à habitação, incidimos a atenção sobre os 

programas de apoio que mais se voltavam para a diminuição dessas 

vertentes. 

As intervenções de reabilitação urbana têm sido acompanhadas pelo 

Estado, desde a década de 1970 que esta problemática não lhe é 

indiferente. A participação do Estado nas intervenções de requalificação 

urbana ao longo de mais de 40 anos corresponde, principalmente, à 

disponibilização de apoios técnicos e financeiros que funcionam com o 

objetivo de melhorar as condições de habitabilidade tanto no edificado 

como nos espaços públicos das zonas urbanas antigas e degradadas, 

estendendo-se a outras áreas também, ainda que a principal incidência 

seriam as primeiras. Esses apoios que 

“desde 1976 têm vindo a dar corpo a políticas centradas no 

melhoramento das condições de habitabilidade e na 

requalificação do quadro físico e ambiental das áreas urbanas 

antigas e degradadas, bem como na estimulação das suas 

dinâmicas económicas e comerciais” (Gonçalves in Oliveira, 

2012:272),  

são programas como PRID,1976; PRU,1985; RECRIA,1988; PRAUD,1988; 

PROCOM,1994; REHABITA,1996; RECRIPH,1996; SOLARH,1999; 

PROHABITA,2004 (Oliveira, 2012). 

O Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID)9, é lançado 

no fim da década de 70, e visava a criação de apoios financeiros para a 

recuperação de imóveis habitacionais degradados de famílias 

economicamente carenciadas. Este programa não atinge os resultados 

esperados e em 1983 é relançado, surgindo o novo regime do 

                                                           
9
 Decreto-Lei nº 704/76, de 30 de Setembro de 1976 
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arrendamento urbano10, no entanto, três anos após este relançamento os 

resultados continuam distantes dos desejados. Termina, assim, no final da 

década de 80 por falta de verbas, aquele que foi a primeira experiência 

nacional de apoio sistemático à reabilitação de edifícios degradados, 

especialmente, os dos centros históricos (Madeira, 2009). 

É então que surge, como substituto ao PRID, o Programa de Reabilitação 

Urbana (PRU)11, que, ao contrário do programa anterior, começa a 

implementar uma intervenção num sentido de conjunto, deixando o 

imóvel de ser visto num sentido isolado. Este programa agrega na sua 

base “dois pressupostos: a necessidade de apoiar o processo de 

descentralização, prestando auxílio técnico e financeiro às autarquias, e 

a necessidade de promover a reabilitação urbana” (Pinho, 2010). 

É com o PRU que surge uma nova vertente nesta temática, 

“a política de habitação não pode deixar de considerar a 

conservação e condições de utilização do parque já construído, a 

par da produção de habitação nova. Esta preocupação justifica-se 

não só tendo em vista a racional utilização dos recursos mas 

também tendo em conta os objectivos do bom funcionamento das 

estruturas urbanas, posto em causa por intervenções e processos de 

crescimento demasiado grandes ou rápidos, de que não se 

conhecem à partida todas as consequências, de modo a evitar 

sempre que possível a ruptura social causada pela alteração 

inorgânica do ambiente tradicional de vastas populações urbanas” 

(Flores, 2003:26). 

Para além de uma nova vertente o PRU insere na reabilitação urbana um 

conjunto de aspetos inovadores, como refere Ana Pinho12 (2010): 

 Flexibilidade de funcionamento para adequar a solução final a 

cada contexto específico (em termos de equipa técnica, 

financiamento, natureza e escala das intervenções); 

                                                           
10

 Lei 46/85 de 20 de Setembro 
11

 Despacho 4/SEHU/85 de 4 de Fevereiro de 1985 
12

 Diapositivos 29 a 40 
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 Não restringia o seu âmbito de actuação aos chamados 

“centros históricos”, mas pressupunha a conservação do 

património arquitectónico e urbano em presença; 

 Consagrava um modo de actuação entre a administração 

central e as autarquias com base na cooperação e no respeito 

pelas respectivas competências e autonomia; 

 Pressupunha uma abordagem às áreas urbanas que integrava 

acções em diversos domínios, de modo a dar uma resposta 

global à concentração de problemas que ocorria nessas áreas; 

 Coordenação das acções por meio de um Programa de 

Reabilitação Urbana (rapidez, flexibilidade e relação directa 

com os recursos disponíveis); 

 Proximidade à população e à área de intervenção e inclusão 

da participação da população na sua implementação; 

 Complementaridade entre a acção pública e a privada, na 

qual o sector público não se substitui à actuação privada, mas 

regula-a, orienta-a e incentiva-a; 

 Modelo de financiamento que previa a contribuição de vários 

organismos da administração central, das autoridades locais e 

dos privados; 

 Planeamento dos objectivos a médio prazo (3 a 5 anos) e da 

acção a mais curto prazo (3 anos), o que possibilitava uma 

abordagem estratégica mas realista ao planeamento; 

 Articulação directa entre o planeamento da acção e a 

mobilização dos recursos; 

 Monitorização e avaliação do processo.” 

Desenvolvendo os processos com base na proximidade à população e à 

área de intervenção, surge a necessidade de se criar uma entidade que 

estabelecesse essa mesma relação de proximidade, surgem assim, os 

Gabinetes Técnicos Locais (GTL`s), gabinetes esses, que serão alvo de 

estudo, mais à frente. Estes gabinetes eram compostos por equipas 

técnicas multidisciplinares, que se instalavam nas áreas de intervenção 

para mais facilmente se estabelecerem as ligações com a população, 

para que o processo funcionasse de forma direta, para com isso diminuir 

o tempo de resposta aos problemas. 
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O PRU foi lançado pela Secretaria de Estado da Habitação e Urbanismo, 

foi o primeiro programa nacional de apoio à reabilitação urbana, 

assumindo-se como uma estratégia de promoção da reabilitação de 

edifícios habitacionais e de melhoria das condições de vida das 

populações, contribuindo para outros domínios, nomeadamente, a 

manutenção das estruturas sociais, o desenvolvimento equilibrado das 

cidades, a conservação do património e a qualidade do ambiente 

urbano, domínios esses reconhecidos pelo Despacho nº4/SEHU/85. 

Em 1988 aparece o Programa de Recuperação das Áreas Urbanas 

Degradadas (PRAUD)13, “assumindo-se como um instrumento essencial 

das políticas de ordenamento do território, numa óptica de 

requalificação, revitalização e melhoria da qualidade de vida nos 

centros urbanos”14, utilizando os Gabinetes Técnicos Locais como 

ferramenta para implementarem os seus principais objetivos, que eram os 

mesmos defendidos pelo programa anterior, o PRU, que através de 

equipas multidisciplinares instaladas nas áreas de intervenção, 

conseguirem melhorar as condições de vida dos residentes e 

despertarem nos proprietários o interesse pela reabilitação dos seus 

imóveis. Metodologicamente o PRAUD era mais complexo, para 

recorrerem ao programa era necessário que a delimitação das áreas de 

intervenção e o seu valor histórico, sócio-cultural e urbanístico, assim 

como a caraterização do estado de degradação e respetivas 

necessidades de infra-estruturas e equipamentos públicos, estivessem 

delineados, outra exigência era a elaboração de um Plano de Pormenor 

das áreas a intervencionar, caso tal não tivesse já sido elaborado. 

(Madeira, 2009) 

No início da década de 90, o PRAUD sofre uma nova reformulação 

proporcionado pelo Despacho nº23/90, contudo essa reformulação não 

obteve os resultados esperados, pois,  

“ (…) em termos quantitativos assiste-se, entre 1988 e 1991, 2.ª fase 

do programa, a um crescente desinteresse no apresentar de 

candidaturas. Se no primeiro ano estas são em número de 60, este 

                                                           
13

 Despacho nº 1/88 de 20 de Janeiro de 1988 
14

http://www.dgotdu.pt/%5Cdetail.aspx?channelid=4F7F0258-2E3E-47B8-8713-
E3D624A89FD2&contentid=68BE6035-D0E4-4528-BB49-9D6675984A63&lang=pt&ver=1 
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passa para 22 em 1989 e 27 no último ano. A este facto não é alheia 

a situação de desencanto que, no primeiro ano, adveio de a tão 

grande número de candidaturas, certamente gerado pela 

expectativa provocada pelo novo Programa, correspondem 

somente 13 aprovações, distribuídas equitativamente por todo o 

pais. Tal facto não se alterou nos anos seguintes, a que 

correspondeu, 13 e 9 selecções” (Flores, 1998:193). 

Com isto, a filosofia interventiva, assim como, os processos de 

financiamento do PRAUD, mantêm a sua estrutura de base praticamente 

igual. Este programa acaba por fazer a transição entre as políticas de 

habitação para as políticas de reabilitação, a nível habitacional, políticas 

essas que englobam programas como a RECRIA, REHABITA, RECRIPH e 

SOLARH, que se destacam na problemática das habitações nos centros 

históricos degradados, devido às suas diferentes formas interventivas, 

ainda que de forma muito pontual e desarticulada. Atualmente estes 

programas foram condensados num só, o PROREABILITA, facilitando os 

procedimentos. 

O RECRIA15 (Regime Especial de Comparticipação na Recuperação de 

Imóveis Arrendados), tinha como finalidade apoiar e financiar a 

execução de obras de conservação e beneficiação, que permitissem a 

recuperação de fogos e imóveis em estado de degradação, através da 

concessão de incentivos dados pelo estado e municípios16; 

O REHABITA17 (Regime de Apoio à Recuperação Habitacional em Áreas 

Urbanas Antigas), que consistia numa extensão do Programa RECRIA e 

visava apoiar financeiramente as câmaras municipais na recuperação 

de zonas urbanas antigas18; 

O RECRIPH19 (Regime Especial de Comparticipação e Financiamento da 

Recuperação de Prédios Urbanos em Regime de Propriedade Horizontal), 

que tinha como objetivo apoiar a execução de obras de conservação 

                                                           
15

 Decreto-Lei nº4/88 de 14 de Janeiro 
16

 http://directhit.blogs.com/reabilitacaourbana/recria.html 
17

 Decreto-Lei nº105/96 de 31 de Julho 
18

 http://directhit.blogs.com/reabilitacaourbana/rehabita.html 
19

 Decreto-Lei nº106/96 de 31 de Julho 
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ordinária, extraordinária e beneficiação nas partes comuns de imóveis 

degradados20; 

O SOLARH21 (Programa de Solidariedade e Apoio à Recuperação à 

Habitação) visava a concessão de empréstimos sem juros pelo IHRU- 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana para a realização de obras 

de conservação22. 

Com a criação do programa PROREABILITA e consequente condensação 

dos programas anteriormente mencionados, torna os processos mais 

simples, assim como acelera as operações de reabilitação urbana. Este 

programa, sob a tutela do Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana 

(IHRU), controla e gere os subsídios a fundo perdido e empréstimos, assim 

como confere uma atualização das rendas a todos os senhorios que 

tenham realizado obras de recuperação do seu imóvel com o apoio do 

programa. Para além disto, este programa, com o intuito de inverter a 

significativa degradação do edificado que se fazia sentir, penaliza a nível 

fiscal todos os proprietários que tenham os seus imoveis degradados e 

devolutos (Dias, 2012). Mais recentemente surgiu o POLIS XXI, que visa 

agregar as várias componentes vitais de uma cidade, destacando-se a 

habitação, valorizando-a como “um elemento fundamental para a 

requalificação das cidades” (Madeira, 2009:77). 

O POLIS XXI deixa de focar as atenções apenas nos centros urbanos 

consolidados e, reconhecendo a necessidade da aplicabilidade dos 

princípios da reabilitação urbana em outras áreas urbanas, prevê 

operações integradas de requalificação e inserção urbana de bairros 

críticos, operações de recuperação e qualificação ambiental de áreas 

periféricas e reorganização de áreas abandonadas ou com usos 

obsoletos, prevê também operações integradas de valorização de áreas 

de excelência urbana, como por exemplo os centros históricos, as frentes 

ribeirinhas, entre outras, e por fim, prevê projetos integrados de melhoria 

do ambiente urbano. Mas para a concretização destes objetivos o 

governo criou o Plano Estratégico de Habitação (PEH) 2008-2013, que 

                                                           
20

 http://www.portovivosru.pt/v2.0/sub_menu_6_10.php 
21

 Decreto-Lei nº7/99 de 8 de Janeiro 
22

http://www.cmvalenca.pt/portal/page/valenca/portal_municipal/servicos_municipais/accao_s
ocial/Programa%20SOLARH 
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tem duas importantes missões, uma é garantir uma habitação condigna 

para todos os cidadãos e a outra é promover a qualidade de vida dos 

mesmos, só que para que seja possível o cumprimento destes dois 

objetivos é necessário que haja “efetivamente uma politica de 

reabilitação do parque habitacional privado e público” (Madeira, 

2009:78). 

Com isto, percebemos que existem vários apoios à reabilitação, sendo, 

atualmente, mais vantajoso renovar e utilizar edifícios existentes do que 

demolir e construir de raiz. Esta mentalidade na Europa já é tida em 

conta a algum tempo, e apesar de Portugal adotar este processo 

tardiamente, face à restante Europa, os programas criados não têm sido 

eficazes quando postos em prática, contudo, têm servido para sensibilizar 

as respetivas populações e autarquias relativamente a esta temática, 

sendo que, atualmente, todos reconhecem a importância da 

reabilitação face ao atual estado da sociedade. 
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2|A Exclusão Social e o Centro Histórico 

2.1|A Exclusão Social nos Centros Históricos 

A exclusão social é um fenómeno que está presente em grande parte 

das intervenções de reabilitação urbana que se realizam nos centros 

históricos das cidades, sendo por isso, um fator a ter em conta nas 

intervenções a levar a cabo, com o intuito de minimizar ou até mesmo de 

eliminar esse fenómeno, para que no futuro possamos intervir de forma a 

que as necessidades dos moradores mais desfavorecidos sejam tidas em 

consideração. Torna-se difícil dar uma definição para o conceito de 

exclusão social, visto que vários autores definem esse conceito de forma 

diferenciada, por isso, optamos por elaborar um quadro com algumas 

das definições encontradas. 

Exclusão social Autor 

É um processo através do qual certos indivíduos são 

empurrados para a margem da sociedade e impedidos de 

nela participarem plenamente em virtude da sua pobreza ou 

da falta de competências básicas e de oportunidades de 

aprendizagem ao longo da vida, ou ainda em resultado de 

discriminação. 

COM, 2003, p.9 

Exclusão social é uma violação das exigências da justiça social 

manifestada através de conflitos de oportunidades e 

associados com a incapacidade de participar efetivamente 

na política. É um fenómeno distinto da pobreza e da 

desigualdade económica. 

Barry, 1998, p. 1 

 

No século XIV, a palavra esteve associada à ideia de não ser 

admitido, repelido ou de ser mandado embora. 

Posteriormente, seu significado passa a designar alguém que se 

encontra desprovido de direitos. 

Kowarick, 2003, p. 74 

 

Marginalização de indivíduos ou grupos sociais em relação 

àqueles que produzem, consomem, convivem e são 

competentes. 

Proença, 2005, p. 21 

 

Exclusão social não é um conceito, é uma nova questão social. 

Esta situação está sendo produzida pela conjunção das 

transformações no processo produtivo, com as políticas 

neoliberais e com a globalização. 

Lesbaupin, 2000, p. 36 

 

É um processo dinâmico, multidimensional, por meio do qual se 

nega aos indivíduos — por motivos de raça, etnia, género e 

outras características que os definem — o acesso a 

oportunidades e serviços de qualidade que lhes permitam viver 

produtivamente fora da pobreza. 

Mazza, 2005, p. 183 

 

Exclusão social significa grupos socialmente excluídos. Portanto, 

são aqueles que estão em situação de pobreza, desemprego 

e carências múltiplas associadas e que são privados de seus 

direitos como cidadãos, ou cujos laços sociais estão 

danificados ou quebrados. 

Sheppard, 2006, p. 10 

 

Tabela 5|Definições de exclusão social. Fonte: Adaptado de Borba e Lima, 2011 
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Imagem_ 2|Exclusão Social 
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Outro autor que abordou a temática da exclusão social foi Robert Castel, 

que referido por Alfredo Bruto da Costa (1998), diz que 

“a exclusão social pode definir-se como a fase extrema de um 

processo de marginalização ao longo do qual se verificam 

sucessivas rupturas do indivíduo com a sociedade. Essas rupturas 

dão-se nos diversos sistemas básicos de socialização e integração, 

isto é, nos subsistemas social, económico, institucional, territorial e de 

referências simbólicas” (Lourenço, 2005:38). 

A exclusão social é entendida como um fenómeno de tal modo 

complexo que permite, quando se aborda a temática, falar-se de vários 

tipos de exclusão, como por exemplo, exclusão económica, social, 

cultural, entre outros, devido ao entendimento da exclusão social como 

um fenómeno que está relacionado com a cidadania, com a exclusão 

de algo da sociedade. Anexo a este conceito está a ideia de que as 

sociedades privam os indivíduos ou grupos sociais, de direitos humanos 

que constitucionalmente estão garantidos, não os deixando participar na 

vida comunitária, levando a que surja uma desintegração da sociedade 

por parte destes indivíduos, que vêm o seu reconhecimento do lugar na 

sociedade negado (Lourenço, 2005). 

Assim, excluídos são aqueles que, devido à incapacidade de superar os 

problemas que emergem com os processos de exclusão, não 

conseguem configurar uma identidade social perante a sociedade, 

sendo excluídos das relações sociais. Com isto, “os excluídos não 

constituem uma ordem, uma classe ou um corpo. Eles indicam, antes, 

uma falta, uma falha do tecido social” (Rosanvallon in Rodrigues, 

Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, s.d:66). 

Caso disto são as intervenções de reabilitação urbana que se 

desenrolam nos centros históricos sem cuidados sociais, dando especial 

importância apenas à dinamização económica do local, tornando-o 

atrativo para classes sociais com maior puder económico, 

desvalorizando a classe social com inferior puder monetário, privando-os 

de recursos tanto materiais como sociais, “arrastando «para fora ou para 

a periferia da sociedade» todos aqueles que «não participam dos valores 
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e das representações sociais dominantes» ” (Fernandes in Rodrigues, 

Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, s.d:65). 

 

 

2.1.1|Causas e Consequências 

O que leva um indivíduo ou um grupo de indivíduos a serem excluídos 

pela sociedade, é um conjunto de condicionantes sociais, que 

impossibilitam a igualdade de oportunidades entre todos, originando 

fatores que se estabelecem pela negação de algo à população que se 

encontra numa situação vulnerável. Estes fatores estão associados a uma 

desarticulação entre a sociedade e os indivíduos, originando 

desigualdades, desigualdades essas que originam uma oposição entre 

aqueles que efetivamente possuem meios e recursos para terem uma 

participação social plena e aqueles que, sem esses mesmos recursos, se 

vêm limitados para realizar essa mesma participação social. Essa falta de 

recursos que limita a participação social vai mais além das questões 

económicas, englobando um conjunto de fatores e obstáculos que a 

própria sociedade cria a estes indivíduos (Rodrigues, Samagaio, Ferreira, 

Mendes e Januário, s.d). 

Para Rogério Lopes (2006:13), esses fatores 

“caracterizam-se por um conjunto de fenómenos que se 

configuram no campo alargado das relações sociais 

contemporâneas: o desemprego estrutural, a precarização do 

trabalho, a desqualificação social, a desagregação identitária, a 

desumanização do outro, a anulação da alteridade, a população 

de rua, a fome, a violência, a falta de acesso a bens e serviços, à 

segurança, à justiça e à cidadania, entre outras.”  

Mas existem outras caraterizações para a mesma problemática, na 

perspetiva de Jacqueline Mazza (2005:183), os fatores de exclusão social 

são, 
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“a Inacessibilidade ao mercado de trabalho — a incapacidade de 

gerar uma renda familiar de subsistência, a desvalorização ou falta 

de reconhecimento do trabalho diário do indivíduo, a discriminação 

e a ausência de proteções legais básicas do trabalho. Esses efeitos 

incluem a segregação física em comunidades marginais, o estigma 

social associado à baixa qualidade dos empregos, condições de 

trabalho inseguras e o abandono prematuro da escola”, 

enquanto que Ivo Lesbaupin (in Borba e Lima, 2011:223), entende como 

fatores “desemprego, pobreza, grupos associados a carências múltiplas 

que são privados de seus direitos como cidadãos”. 

Em todas estas perspetivas fatores como a fome, a pobreza e o 

desemprego estão presentes, e apesar de serem fatores antigos e 

clássicos de exclusão, eles permanecem nos dias de hoje, continuando 

com uma significativa importância perante a sociedade contemporânea 

(Borba e Lima, 2011). 

E nesta sociedade contemporânea quem é que se encontra perante tais 

fatores que provocam situações de vulnerabilidade social? Podemos 

definir grupos de pessoas para responder a isto. Segundo Rodrigues, 

Samagaio, Ferreira, Mendes e Januário, podemos atribuir esses grupos a: 

 Idosos, nomeadamente aqueles que devido a baixas pensões se 

encontram com recursos económicos insuficientes, assim como os 

que se encontram em situações de solidão e desintegração 

familiar; 

 Camponeses pobres, devido à dificuldade de uma atividade 

agrícola rentável; 

 Trabalhadores com fracas qualificações, o que por sua vez implica 

baixas remunerações; 

 Desempregados de longa duração, que devido a baixas 

qualificações vêm dificultada a sua reinserção no mercado de 

trabalho, privando-os da fonte de rendimento assim como das 

relações interpessoais que o próprio emprego proporciona; 

 Grupos étnicos e culturais minoritários, sendo-lhes associadas 

condições de vida precária, assim como atos de violência e 

marginalidade; 
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 Famílias monoparentais com limitações económicas que criam 

situações de pobreza; 

 Pessoas portadoras de deficiências, tanto a nível mental como 

motor, onde a oferta de emprego é difícil, provocando uma 

significativa dependência social e familiar, dificultando a sua 

integração social; 

 Jovens toxicodependentes ou ex-toxicodependentes, os detidos 

ou ex-reclusos; 

 Sem-abrigo, devido à toxicodependência, alcoolismo, rutura 

familiar, deficiência, entre outras causas; 

 Mulheres, devido à discriminação a vários níveis; 

 Pessoas com doenças crónicas, devido à sua debilidade perante 

o exercício da atividade e, 

 Jovens à procura do primeiro emprego, especialmente os que não 

possuem formação e qualificações profissionais. 

Estes são alguns dos grupos sociais onde os fatores mencionados 

anteriormente se aplicam, ainda que de formas mais ou menos 

sentidas, conforme o grupo social, mas em todos eles a exclusão 

facilmente se pode aplicar devido às suas debilidades sociais 

enquanto atores na sociedade. Em jeito de síntese, mostramos os 

fatores que levam à exclusão social na atual sociedade, fatores que 

provocam uma quebra na unidade social. 
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Gráfico 4| Síntese dos fatores de exclusão social (adaptado de Borba e Lima, 2011) 

 

 

2.1.2|A gentrificação como processo de exclusão social 

Resultado das vulnerabilidades sociais que alguns grupos sociais sentem, 

que os impedem de ter uma participação ativa na sociedade, 

encontramos muitos destes indivíduos a habitar em condições precárias, 

pois a sua exclusão obrigou-os a criarem situações que garantam a sua 

própria sobrevivência, mesmo que através de condições de ilegalidade. 

Muitas destas situações são visíveis nos centros históricos, locais que foram 

abandonados pelas classes media e ocupados pelas classes mais 

desfavorecidas. Locais estes que devido ao seu valor patrimonial e 

histórico são alvo, cada vez mais, de intervenções com o intuito de atrair 

as classes que outrora os abandonaram, mas para tal, é necessário que 

os atuais moradores, os desfavorecidos, saiam desses locais. É com esta 

Desemprego 

Desvalorização 

Precarização do 
trabalho 

Pobreza 

Violência 

Insegurança 

Injustiça Social 

Desqualificação 
Social 

Desigualdade 
Educacional 

Falta de acesso 
a bens e 
serviços 

EXCLUSÃO 

SOCIAL 



  REABILITAR SEM EXCLUIR 

| 43  
 

atitude que surge a gentrificação23, funcionando como um mecanismo a 

favor da exclusão social. 

Este fenómeno surgiu pela primeira vez em 1964, num texto que a 

socióloga Ruth Glass fez quando descrevia o que estava a acontecer no 

centro de Londres. Os bairros que se encontravam mais degradados 

começaram a receber investimentos por parte de entidades públicas 

assim como privadas, fazendo com que parte da classe média britânica 

estivesse a trocar as periferias pelo centro, enquanto que, em movimento 

contrário estavam os moradores destes centros, pois estavam a ser 

expulsos das suas habitações. Este fenómeno começa a dar-se também 

em cidades como Nova Iorque e Paris (Bernhardt, s.d). 

Um dos objetivos da gentrificação é o de revitalizar, de embelezar 

estrategicamente a cidade, mas ao contrário dos processos de 

revitalização e desenvolvimento urbano, este visa o movimento 

habitacional das classes médias para os centros urbanos deteriorados, 

onde agrega a si um conjunto de mudanças económicas, que podem 

ocorrer espontaneamente, como aconteceu por exemplo em Nova 

Iorque e Londres, ou então pode ser induzida intencionalmente, por 

políticas e investimentos públicos e privados (Bernhardt, s.d). 

Sassen (1991) diz que as cidades começam a acumular uma enorme 

concentração de poder económico, e a presença das companhias 

globais fazem com que se dê o aumento dos espaços comerciais e dos 

serviços, fazendo com que os setores que não possuem condições para 

competir com estas companhias acabem por fechar ou por se 

deslocarem para outros locais, abrindo espaço para novos 

estabelecimentos que se voltam para estas grandes elites financeiras, 

originando uma serie de cargos com salários elevados. Estes altos cargos 

da economia mundial são atribuídos a pessoas relativamente jovens, os 

denominados por yuppies, peças fundamentais neste fenómeno, que 

devido aos seus cargos são pagos com bons salários, tendo por 

consequência um consumo diferente das restantes pessoas (Short in 

Bernhardt, s.d). 

                                                           
23

 Gentrificação ou Enobrecimento urbano, diz respeito à expulsão de moradores tradicionais, 
que pertencem a classes sociais menos favorecidas, dos seus espaços urbanos, para introduzir 
classes economicamente mais ricas, valorizando o imobiliário. 
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Este tipo de fenómeno para além de excluir grande parte da população 

inclusive os próprios moradores originais, altera por completo o tecido 

urbano, o padrão de consumo, a sua cultura, com o intuito de atingir a 

lucratividade na intervenção. Com o aparecimento da gentrificação, a 

teoria que os geógrafos e sociólogos urbanos defendiam sobre que o 

movimento populacional era em forma de uma espiral, do centro para a 

periferia, onde quem tinha mais dinheiro procurava melhores condições 

na periferia, mais espaço, um melhor ambiente voltado para o bem-estar 

familiar, fica um pouco desconectada, visto que a gentrificação vem 

contradizer esta teoria (Smith in Bernhardt, s.d). 

David Ley tem outra teoria para este fenómeno de gentrificação, para 

ele o que influenciou o processo foram as escolhas individuais, a cultura e 

o consumo. Cada individuo era capaz de iniciar este processo, 

melhorando a qualidade do seu imóvel. Esta melhoria está associada a 

grupos artísticos que vêm nestes centros urbanos degradados lugares 

autênticos, lugares que se encontram normalmente velhos e habitados 

por grupos de baixa renda. Este movimento por parte dos artistas vem 

dar a estes locais uma identidade cultural, uma estrutura equilibrada, que 

provoca na classe média um interesse por estes locais, fator que se 

agrega ao preço dos imobiliários. Com isto entendemos que a 

gentrificação nesta perspetiva está associada aos artistas e boémios que 

habitam estes locais degradados, despertando o interesse nas classes 

economicamente mais estáveis. Um estudo que comprova esta teoria é 

o estudo realizado pela National Endowment for the Arts aos centros 

urbanos dos Estados Unidos América, onde se constatou que a 

gentrificação aumenta em proporção ao número de artistas que 

habitam a área (Bernhardt, s.d). 

Desta forma acaba por se iniciar o processo de forma involuntária, uma 

vez que estes mesmo artistas e boémios que são responsáveis por este 

início, procuram sair dos seus bairros “burgueses” para se distanciarem 

desse ambiente de classe média, procurando os grandes espaços 

abandonados, com grande luminosidade (Dayton, 2002). Após isso 

começa-se a criar uma vida cultural nestes locais que leva ao surgimento 

de cafés, galerias, “boîtes”, lojas e uma vida noturna que contribui para o 

despertar do interesse por estas zonas na classe média, criando assim a 
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gentrificação. Estes artistas que se mudam de ambientes burgueses 

acabam por transformar os espaços degradados em locais iguais aos 

que abandonaram, ainda que de forma involuntária (Bernhardt, s.d). 

Um outro fator que nos mostra que na base da gentrificação está um 

processo cultural, é o facto de muitos dos locais que foram alvo de 

gentrificação serem frequentados e habitados pela comunidade gay. 

Isto deve-se ao facto de a comunidade gay ser excluída pela sociedade, 

em que eles se viram obrigados a esconderem-se o mais possível, então 

procuraram as áreas degradadas e obscuras da cidade, que eram os 

centros urbanos, criando uma identidade em volta destes espaços. 

Como normalmente as sedes financeiras se encontram no centro, 

criando empregos, os jovens profissionais sentindo-se atraídos pela 

possibilidade de carreira, a proximidade ao trabalho e a presença da 

comunidade gay mudam-se para estes locais, aumentando assim o 

número de indivíduos homossexuais assim como o número de 

habitações. 

Contudo, o processo que pretendemos controlar é aquele que é 

introduzido de forma voluntária, visto que é um fenómeno cada vez mais 

presente nas cidades contemporâneas, onde as atenções estão voltadas 

para os interesses de mercado, para questões meramente económicas, 

em vez de se voltarem para as questões sociais, respeitando os 

moradores que habitam nos locais a intervencionar, intervindo de forma 

a melhorar-lhes as condições de vida, sem os expulsar para as periferias. 

A arquitetura deve ser utilizada como um instrumento ao serviço da 

população, onde os moradores são vistos como partes importantes do 

processo, para com isto se minimizar as consequências que levam à 

exclusão.  



REABILITAR SEM EXCLUIR   

| 46 
 

3|Da necessidade de Reabilitar o Centro Histórico 

Este tipo de intervenção, nos centros históricos, só começa a ser aplicada 

em Portugal após a revolução de 1974, processo que, em comparação 

com as restantes cidades europeias, se desenvolve de forma mais lenta. 

Os primeiros sinais para salvaguardar e reabilitar estas áreas surgem nos 

anos 80, com a criação de gabinetes técnicos para se proceder à 

respetiva valorização do património de forma mais rápida. Na década 

de 90, e apesar da entrada de Portugal para a Comunidade Económica 

Europeia (CEE), o grande problema deste processo passava pelo 

financiamento, sendo fundamentalmente os fundos comunitários de 

cidades como Porto e Lisboa a permitir a realização de intervenções de 

reabilitação urbana nestas áreas (Tavares, 2008). 

Normalmente, o cenário que se encontra em grande parte dos centros 

históricos relativamente à questão habitacional, não é a desejável, isto é, 

não oferece o mínimo de condições para uma habitabilidade 

confortável, com alguma dignidade, visto que a população residente é 

composta habitualmente por grupos etários envelhecidos, com 

dificuldades económicas, o que origina problemas sociais importantes. 

Com isto, percebemos que as questões de salvaguarda e reabilitação 

dos centros históricos, devem articular-se com questões relativas à 

reabilitação do parque habitacional que se encontra degradado, pois 

para além da reabilitação das fachadas e de tudo aquilo que é voltado 

para o exterior, é fundamental intervir-se de forma a melhorar os espaços 

e áreas habitacionais, os locais de percurso e lazer das gentes que ali 

habitam, para que se possa olhar para as ruas, para as praças e edifícios 

e perceber-se que existe simbolismo, que existe vivencia, que estes 

espaços e as gentes que o habitam completam-se mutuamente 

(Tavares, 2008). 

Este tipo de intervenção deve assentar sobre políticas urbanas onde o 

desenvolvimento económico assim como o bem-estar e a melhoria das 

condições de vida dos habitantes destes locais, estejam garantidos. As 

intervenções devem funcionar no sentido de uma reanimação social, 

respeitando as heranças patrimoniais, rejeitando intervenções com  
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carater de “fachadismo”24, onde de certa forma, esse respeito é 

quebrado. 

 

 

3.1|Fatores de declínio do Centro Histórico 

Os centros históricos contêm um conjunto de fatores que levam ao 

surgimento da necessidade da sua reabilitação, fatores que contribuem 

para o seu progressivo declínio, entrando numa situação de crise social. 

Esta crise emerge com o surgimento das forças de descentralização, que 

vieram alterar a composição e as funções destes centros históricos. A 

partir dos anos 50, com o fenómeno de suburbanização, alterou-se por 

completo a estrutura linear da cidade, “as metrópoles e as cidades 

alongaram-se, (…) novas morfologias urbanas apareceram, (…) novas 

centralidades periféricas apareceram, a cidade perdeu a sua 

centralidade radial e o urbano espraiou-se” (Marques in Instituto de 

Geografia e Ordenamento do Território, 2010:22), dando origem à difusão 

da cidade no território envolvente. Um outro processo que se desenvolve 

associado ao fenómeno da suburbanização é o dos transportes, dando 

origem à possibilidade de se habitar num local diferente daquele onde se 

trabalha, originando problemas de mobilidade, visto que os eixos viários 

não se encontravam em condições para tal movimentação, levando ao 

“abandono dos centros históricos das cidades, deixando-os degradados 

e envelhecidos” (Cavém in Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território, 2010:22), problema sentido com maior intensidade a partir dos 

anos 70, com o desenvolvimento da tecnologia dos transportes e das 

comunicações, vindo alterar a estrutura económica e social, assim como 

os modos de apropriação do território. Isto agregado às transformações 

que surgem com o pós-guerra, levam os centros históricos ao declínio, 

estabelecendo-se na periferia, novas centralidades, contribuindo para a 

dispersão territorial. É este desenvolvimento do automóvel que para além  

                                                           
24

 Entende-se por Fachadismo a demolição de edifícios antigos e a sua substituição por novas 
construções, com profundas mudanças tipológicas, volumétricas, estruturais e construtivas, onde 
a fachada principal é o único elemento que é preservado ou mesmo reconstruida como imitação 
forçada da antiga, “falsificando” a história 
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de incentivar à habitação nas periferias, devido à possibilidade de 

diminuição das distâncias, vem também “invadir” espaços que não 

tinham sido estruturados nem desenhados para receber de forma 

maciça o automóvel. Isto originou uma saturação significativa que leva à 

perda de “espaço para o convívio, para o uso pedonal e, 

consequentemente, por muito que se queira pensar o contrário, para a 

actividade comercial” (Freire Chico in Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território, 2010:23), tornando-se os grandes espaços 

comerciais em locais onde se convive, onde existe divertimento e 

consumo, elementos que outrora pertencia aos centros históricos 

proporcionar aos seus utentes, antes de se transformarem as ruas 

maioritariamente pedonais, em ruas de uso automóvel, contribuindo 

desta forma para a expulsão do peão destes locais (Instituto de 

Geografia e Ordenamento do Território, 2010). 

São problemas como estes que levam à desertificação destes centros, 

pois dificultam a vida a quem neles habita, devido à inexistência de 

comércio, de serviços, de espaços agradáveis para o lazer, de 

estacionamentos, de acessos compatíveis com as suas necessidades, 

levando ao progressivo desaparecimento do comércio tradicional, 

muitas das vezes dando lugar a estabelecimentos de diversão noturna, 

que causa grandes incompatibilidades com as pessoas que residem 

nestes locais, resultando em conflitos, situações que provocam uma 

sensação de desconforto nos residentes fazendo com que sintam a 

necessidade de se mudarem para outros locais (Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território, 2010). 

Atualmente, associado aos fatores de declínio dos centros históricos, 

temos situações que contribuem para o deslocamento da população 

para fora destas áreas históricas, como por exemplo, a disponibilidade 

de uma habitação mais acessível economicamente, inclusive mais 

atrativa, assim como uma procura de melhores condições e uma melhor 

qualidade de vida, com melhores acessos a conjunto de mais amplo de 

serviços e oportunidades a nível de mercado de trabalho. Condições 

que nos centros históricos estão dificultadas, começando pela 

degradação do parque habitacional, proporcionada pela dificuldade 

económica dos inquilinos, e das baixas rendas, impossibilitando os 
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proprietários da realização de obras de melhoramento, levando os 

edifícios a um estado avançado de degradação, que “ chega muitas 

vezes ao estado de ruína” (Cavém in Instituto de Geografia e 

Ordenamento do Território, 2010:24). 

Esta degradação é responsável pela falta de atratividade que os centros 

históricos padecem, assim como a inadequação da estrutura urbana ao 

uso motorizado, constituindo-se barreiras físicas que dificultam a 

socialização entre peões, entre moradores. 

A estas causas junta-se a falta de capacidade que estes centros 

históricos têm para se adaptarem às necessidades que a atualidade 

requer, como por exemplo, o simples facto de um morador requisitar um 

serviço cujo funcionamento necessita de uma fibra ótica, ou uma rede 

de gás, são instalações que se vêm dificultadas nestas zonas, resultando 

em orçamentos que, tendo em conta os habituais residentes dos centros 

históricos, classes envelhecidas, com poucos recursos económicos, se 

tornam impossíveis de sustentar, o que faz com que as empresas não se 

queiram sediar nestes locais, pois dificultaria a sua subsistência. 

Como refere Freire Chico (in Instituto de Geografia e Ordenamento do 

Território, 2010:24), 

“todos estes elementos - aumento da população, aparição da 

periferia, a consequente instalação de nova oferta comercial, a 

massificação do automóvel, a terciarização e o incipiente 

esvaziamento de população dos centros históricos - (…) são os 

principais detonadores da crise do modelo de comércio tradicional 

como modus operandi nas transacções comerciais e que tem 

como principal consequência o posterior enfraquecimento e perda 

de peso específico das zonas nobres das cidades”, 

levando à perda da importância que os núcleos históricos das cidades 

outrora arrecadavam, devido à sua posição de centralidade perante a 

restante cidade. 

As intervenções de reabilitação dos núcleos históricos passam por uma 

recombinação de toda a sua estrutura, atualizando mas conservando, 

pois a sua dinamização “passa pela introdução de novas actividades e o 
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preenchimento das áreas devolutas, quer pelo restauro (…) de velhos 

edifícios, quer pela construção de novos, sempre que se justifique” (Pinto 

in Queirós 2007:7), evitando que eles caiam ainda mais em degradação 

e esquecimento, visto que eles contêm partes importantes da história 

cujo as identidades permanecem intrínsecas no seu parque edificado, 

permanecendo como memórias para a sociedade. 

Memórias que, juntamente com a identidade, se estão a perder destes 

núcleos, devido a intervenções que são incompatíveis com as áreas 

históricas, desligadas das questões de conservação das especificidades 

do lugar, acabando por, o que à partida seria uma intervenção para 

dinamizar estas áreas degradadas, funcionar como mais um 

acontecimento que acelera essa mesma degradação e abandono. 

Estas intervenções denominam-se de operações de reabilitação urbana, 

mas na verdade o termo renovação urbana assenta-lhes melhor, pois, 

aquando deste tipo de intervenção, as linguagens arquitetónicas, por 

exemplo, vão-se perdendo, os materiais e técnicas construtivas do 

passado são esquecidas, dando lugar a locais que se situam na área 

histórica mas que não agregam a si as emoções sentidas outrora, as 

histórias de um passado longínquo. Tentam responder aos problemas a 

nível económico, dinamizando economicamente estes locais, dar-lhes 

uma imagem bonita, recorrendo ao fachadismo, proporcionando o 

turismo, pondo de parte as pessoas e os seus problemas, desprendendo-

se das questões sociais. A identidade dos centros históricos assim como a 

das cidades é mais que o seu aspeto físico, como refere Cottinelli Telmo 

(1948), 

“A fisionomia de uma cidade não depende apenas dos seus 

aspectos estéticos, das belezas naturais ou das criadas pelo 

Urbanista e pelo Arquitecto, depende do factor humano que nela 

vive, da maneira como se apresenta e se comporta, do respeito 

que este manifesta pelo seu semelhante e por si próprio. 

Ver uma cidade através de uma serie de instantâneos 

fotográficos é como pretender identificar um individuo através do 

velho e mau retrato do seu cartão… de identidade! Fisionomia não 

envolve apenas feições, mas também expressões” (Telmo in Aguiar, 

2002:119). 
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3.2|A Desertificação dos Centros Históricos 

Os centros urbanos são locais em constante dinâmica de adaptação, 

face ao desenvolvimento das sociedades, neles emergem novas 

circunstâncias de adaptação relativamente às necessidades da 

população residente. Quando os centros urbanos não se adaptam a 

essas necessidades surgem problemas como a degradação e a 

desvalorização. 

Estes problemas começam a surgir com a chegada do processo 

industrial, que ao se instalar nos centros urbanos agrega a si uma 

significativa deslocação da massa populacional para estes centros, o 

que por sua vez implica a necessidade de se realizarem novas 

construções habitacionais com melhores condições de salubridade, 

tendo em conta que as que existiam não davam resposta tanto a nível 

de quantidade como de qualidade. Esta falta de qualidade anexa a 

outros problemas como por exemplo de acessibilidade, faz com que a 

produção industrial se desloque para zonas criadas, fora dos centros 

urbanos, especificamente para estas atividades, os denominados 

parques industriais. Este deslocamento faz com que a população, e mais 

uma vez agregado ao processo industrial, se desloque para a periferia, 

que para além de melhores condições habitacionais também oferecia 

uma melhor e mais rápida relação entre casa e o trabalho, 

proporcionando assim, o esvaziamento dos centros urbanos, fator que 

conduz a uma reestruturação funcional das cidades (Aires, 2009). 

Outro fator que se relaciona com esta problemática de abandono dos 

centros históricos é a condição obsoleta dos edifícios mais antigos, onde 

os problemas de salubridade eram significativos. Numa tentativa de dar 

resposta à falta de salubridade, apos a segunda guerra mundial, surgem 

preocupações por parte dos estados que visam relocalizar as 

populações em zonas que, por sua vez, cumpririam com os requisitos da 

salubridade, procedendo à respetiva extinção dos bairros degradados. 

Com esta tentativa de melhoria das condições habitacionais e dos 

espaços públicos, assim como problemas de emprego e atividades 

económicas, levam à criação de novas zonas habitacionais nas 
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periferias, acelerando e agravando a desertificação dos centros 

históricos. 

Os estados ao darem resposta aos problemas causados pelo significativo 

crescimento populacional resultante da revolução industrial, causaram 

também eles, intervenções que leram à saída da população dos centros 

históricos para as periferias, oferecendo melhorias habitacionais nessas 

zonas novas. Com o progressivo abandono populacional dos centros 

históricos, começam a desenvolver-se correntes urbanísticas, como por 

exemplo a cidade-racionalista, que visam implantarem-se nestes espaços 

agora livres, dinamizando-os. Com o passar dos tempos desenvolvem-se 

os mecanismos de planeamento e ordenamento do território, e passam a 

integrar no processo de urbanização todos os intervenientes. Com isto, 

pretende-se que problemas como a pobreza, a exclusão social, o 

repovoamento dos centros históricos, fossem tidos em especial atenção 

nas zonas classificadas como criticas, para assim, com intervenções que 

despertassem a atração da população em idade ativa, se conseguisse 

inverter a tendência de degradação e desertificação urbana existente 

nos centros históricos. Nos últimos tempos, e com as necessidades de 

adaptação ainda mais elevadas, os centros históricos encontram-se 

indiferentes às necessidades adaptativas, carenciados de intervenções 

dinamizadoras dos espaços (Aires, 2009). 

 

 

3.2.1|Causas e Consequências 

Como referido anteriormente, a saída das unidades industriais dos centros 

urbanos para as periferias, teve grande impacto na organização 

funcional das cidades, a simples deslocação dos postos de trabalho 

originou uma deslocação habitacional, a população deslocasse para 

diminuir os custos na deslocação casa-trabalho e vice-versa, e também 

porque a periferia oferecia melhores condições de vida que o centro 

histórico. Esta falta de competitividade em relação às novas áreas 

urbanas faz com que o centro histórico entre em declínio. 
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Mas a desertificação dos centros históricos que se tem verificado nos 

últimos tempos, não só a nível nacional mas também em cidades 

europeias, não se deve apenas a estes fatores mencionados, mas sim 

também a uma diversidade de fatores que juntos funcionam num único 

sentido, dificultando e agravando a inversão do problema. Esses fatores 

são de ordem económica, sócio-demográfica e do próprio espaço e das 

respetivas funções urbanas. 

Fator Descrição 

 

Económico 

 Desemprego; 

 Exclusão de mercado de trabalho; 

 Trabalho precário; 

 Desigualdades salariais; 

 

Sócio-Demográfico 

 Transformação da estrutura das famílias; 

 Enfraquecimento das relações familiares e sociais; 

 Pobreza extrema; 

 Marginalidade; 

 

 

 

 

Urbanismo 

 Reestruturação espacial das cidades; 

 Consequências de políticas de habitação, transportes, 

serviços públicos e atividades económicas; 

 Zonamento urbano; 

 Deslocamento das estruturas produtivas; 

 Promoção de zonas urbanas em detrimento de outras; 

 Desajustamento do espaço urbano às exigências. 

Tabela 6| Causas da degradação urbana (adaptado de Ribeiro, 2005) 

Todos estes fatores contribuem para a degradação e desertificação que 

ocorre nos centros históricos, implicando custos importantes para os 

residentes mas também para quem trabalha nestas áreas degradadas, 

assim como para as autarquias, pois o baixo puder financeiro limita as 

escolhas e as oportunidades interventivas na manutenção das condições 

necessárias para a melhoria de vida e elevadas despesas suplementares 

para o Estado. Isso leva a que os problemas permaneçam nos centros 

históricos e que resultem consequências destes fatores, consequências 

essas que no espaço urbano afetam vários atores, como mostra o 

quadro seguinte (Aires, 2009). 

Fator Descrição Ator 

 

 

Económico 

 Dificuldade de iniciativas empresariais; 

 Recuperação de danos provocados por 

vandalismo e criminalidade; 

 Custos da Reabilitação Urbana. 

Empresários; 

Empregados; 

Administração pública; 

Habitantes; 

Proprietários. 

  Redução do capital humano; Administração pública; 
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Sócio-

Demográfico 

 Classes sociais em dificuldades; 

 Problemas sociais e de segurança; 

 Degradação das infraestruturas públicas. 

Habitantes; 

Proprietários. 

 

 

 

Urbanismo 

 Postura individual em detrimento da coletiva; 

 Custo/Rentabilidade do investimento público e 

privado; 

 Definição de intervenção global. 

 

 

Todos. 

Tabela 7| Consequências da degradação urbana (adaptado de Ribeiro, 2005) 

 

Podemos então perceber que a reabilitação urbana envolve no 

processo de inversão da degradação das zonas históricas, significativas 

despesas corretivas direcionadas ao espaço público e privado, mas 

também medidas que compensem os atores que se envolvem 

ativamente no processo. Tendo em conta que estas despesas acrescidas 

impedem o normal e auto funcionamento do mercado, a reabilitação 

urbana é também vista como um processo fundamental de inversão da 

decadência económica, social e física destas zonas, onde a força do 

mercado por si só, já não é suficiente para autorregenerar os centros 

urbanos (Aires, 2009). 

 

 

3.3|A Reabilitação dos Centros Históricos em Portugal 

A Segunda Guerra Mundial provocou grandes estragos a nível mundial 

nas cidades, mas em Portugal esse estrago físico nas cidades não se fez 

sentir, fator que associado ao tardio processo de industrialização, fizeram 

com que o processo das intervenções nas cidades, quer históricas ou 

não, se desenvolve-se de um modo mais lento. 

Este arrancar tardio serviu para se perceber o que a nível internacional já 

se realizava relativamente a esta temática, emergindo desse 

conhecimento “três linhas experimentais que se vão complementar e dar 

forma a várias operações de planeamento em Portugal” (Flores, 2003:15), 

essas linhas são, a experiência empírica inglesa, a normativa francesa e o 

Plano de Bolonha, sendo que serão alvo de um desenvolvimento mais 

profundo no próximo ponto. 
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A questão da reabilitação urbana dos centros históricos em Portugal só 

começa a sentir-se após a Revolução de 1974, devido à experiência 

pontual do CRUARB, sendo que, nos anos 80, esta questão generaliza-se, 

devido à “sensibilização e discussão teórica do tema e suportada pelo 

lançamento de normativas e programas de financiamento” (Flores, 

2003:15). Os centros históricos são então vistos como uma das mais 

importantes problemáticas das cidades dos anos 80, sendo fundamental 

mante-los e revitaliza-los, pois transportam valores culturais que são 

testemunhos vivos de épocas passadas. Para reforçar a importância dos 

centros históricos, surge em 1980 a Campanha Europeia para o 

Renascimento da Cidade, onde se entende estes centros como locais 

possíveis de se alcançar uma boa qualidade de vida, sendo fundamental 

revitaliza-los. Esta campanha, em Portugal, foi gerida pelo M.H.O.P., “ 

através do estabelecimento de 2 Projectos de Demonstração, pela 

implementação de políticas de reabilitação em algumas cidades 

portuguesas, assim como pela realização de campanhas de divulgação” 

(Flores, 2003:21). 

Apesar dessas campanhas terem pouco impacto a nível físico devido a 

se viverem tempos políticos agitados e os meios de financiamento serem 

escassos, elas, a nível psicológico, foram minimamente conseguidas, 

sensibilizando as pessoas para as questões e problemáticas da qualidade 

urbana assim como para a reabilitação dos centros históricos. Essa 

sensibilização é reforçada com o multiplicar de conferências, seminários 

e encontros, onde as questões e as políticas de reabilitação dos centros 

urbanos são debatidas, e como refere Nuno Portas em 1981, 

“o ano em curso foi instituído pelo Conselho da Europa como sendo 

o ano do renascimento dos centros urbanos. Tal facto leva ao 

inevitável aparecimento de reflexões, debates e tentativas de 

definição de soluções por parte das mais variadas entidades não só 

em Portugal mas também em todo o velho continente” (Portas in 

Flores, 2003:23), 

sendo assim, a reabilitação dos núcleos urbanos, colocada no campo 

das preocupações políticas (Flores, 2003). 
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Nuno Portas atribui o surgimento do interesse por esta temática dos 

centros históricos, a quatro linhas vetoriais, sendo, 

“ a ampliação do conceito de património; a tomada de 

consciência pelo poder local da importância do «stock» construído, 

para além do seu eventual valor monumental; a componente 

humana, pela emergência de movimentos sociais nos bairros 

históricos que se opunham à «erradicação» dos seus habitantes; a 

crise de conceitos e receitas na arquitectura urbana face à 

decepção com os resultados das novas urbanizações dos anos 60, 

que leva os profissionais a aprender a cidade, a valorizar sequências 

de espaços públicos bem identificáveis, animados pela mistura de 

actividades e gerações” (Portas in Flores, 2003:23). 

Estas linhas mencionadas, atualmente ainda se encontram na base do 

processo que leva à necessidade de reabilitar os centros históricos, sendo 

que, a crise que se faz sentir ao nível dos tradicionais instrumentos de 

intervenção leve a que se procure diversificar as soluções, conjugando 

conhecimentos multi e interdisciplinares, visando essas soluções. 

Atualmente, são vários os centros históricos, em Portugal, onde a 

necessidade de obras de reabilitação é evidenciada, no entanto, nem 

todos conseguem o apoio que essas intervenções necessitam, 

contribuindo para a, cada vez maior, degradação dos mesmos, levando 

a que estes locais sejam alvos de processos de desertificação. 

 

 

3.3.1|As influências e referências da Reabilitação dos Centros 

Históricos 

Importa perceber, dentro do contexto da reabilitação dos centros 

históricos, o que a nível internacional se realizava à data, pois foi essa 

experiência internacional, que influenciou todo o percurso nacional. As 

influências, como anteriormente referimos, chegam de Inglaterra, França 

e Itália, três linhas que marcaram as políticas de intervenção nos centros 

históricos em Portugal. 
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|Inglesa 

Em Inglaterra quando se começaram a aperceber das consequências 

que as operações de renovação urbana estavam a ter a nível de 

património urbano, criaram-se leis especificamente para salvaguardar o 

património. A juntar as estas leis surge a “Conservation Area”, em 1953, 

que é atribuída a áreas de interesse arquitetónico ou histórico onde é 

desejável manter ou melhorar o seu valor estético. Com isto alargam a 

área de proteção, não só às zonas com valor monumental que poderiam 

ser protegidas, mas também às zonas que, não possuindo um valor 

monumental, apenas pelo seu valor estético estavam abrangidas pela 

lei. Esta nova política de proteção só viu a sua influência, em termos de 

reabilitação urbana, dez anos após a sua criação, pois as intervenções 

nos centros urbanos não se realizaram em função de um planeamento 

oficial normativo, mas através de estudos-piloto. Estes estudos nasceram 

devido à necessidade de atualização da lei de 1953, o que resultaria, 

pela primeira vez, na agregação da proteção patrimonial com o 

planeamento urbano. Esses estudos-piloto eram coordenados pelo 

Preservation Policy Group, que era um grupo criado pelo governo cuja 

função era perceber o que a nível internacional se andava a realizar em 

operações similares, recolher essas informações e proceder à realização 

de uma política nacional de reabilitação. Como coordenador dos 

estudos-piloto o grupo avaliava os que se encontravam a decorrer, os 

seus resultados e retirava as soluções de forma a depois serem aplicadas 

num contexto mais geral. Como exemplo temos o estudo realizado para 

a cidade de York25. Os estudos realizados tinham por base inquéritos 

individuais ao edificado, desde o valor arquitetónico, época de 

edificação e estado de conservação até à caraterização do edificado 

em termos funcionais. Foram elaborados estudos também ao nível da 

contextualização regional da cidade, da pormenorização do tráfego no 

centro histórico e da análise dos custos e dos benefícios de cada 

intervenção. De todos estes estudos realizados, destacam-se os 

relacionados com a morfologia urbana e do edificado e, também, os da 

pormenorização das redes de tráfego, para que o peão fosse valorizado 

cria-se uma rede de circulações pedestres, restringindo fortemente ou  

                                                           
25

 York tem a maior catedral do estilo gótico do norte da Europa 
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até mesmo proibindo, a circulação automóvel nesta rede. Com isto e 

com a intenção de revitalizar o comércio e reabilitar o edificado, 

contribuía para tornar o centro num local atrativo (Flores, 2003). 

A nível económico o estudo valoriza mais a questão da necessidade de 

atuação, de conservação, e desvaloriza o custo que ela implica, o que 

resulta de intervenções adaptáveis sempre que necessário no local, 

alterando sistematicamente o que à partida já estava delineado. A 

filosofia de intervenção inglesa valoriza mais a questão prática que 

propriamente a questão intelectual, isto é, foca-se mais a nível prático, 

com intervenções in loco, desligando-se um pouco de planos de 

intervenção predefinidos (Flores, 2003). 

Estes estudos-pilotos eram entendidos como verdadeiros planos 

estratégicos, e deram então origem às respetivas intervenções de 

reabilitação urbana nas zonas definidas como prioritárias. Em simultâneo 

com as intervenções a legislação britânica evoluiu e integra estas áreas 

denominadas por conservation areas, nos processos de planeamento 

urbano, contribuindo ainda mais, para a preservação destas zonas. 

Graças à política de financiamento utilizada, com empréstimos aos 

projetos de reabilitação tanto pública como privada, permitiu-se que 

estas experiências evoluíssem com algum sucesso, aplicando, mais tarde, 

esta filosofia em outras cidades com problemas similares, que é o caso 

da cidade de Bath, onde o edificado histórico predomina, e que era 

necessário revitalizar. É precisamente nesta cidade que a filosofia de 

intervenção é validada, apesar de ter sido uma intervenção com sentido 

museológico do centro histórico, é reconhecida pelo Conselho da 

Europa em 1974-75, como Projeto Piloto Britânico no âmbito do Ano 

Europeu do Património Arquitetónico (Flores, 2003). 

 

|Francesa 

Quanto à linha Francesa, em 1962 é criada uma Lei, Lei Malraux, que 

protege o património, à semelhança do que aconteceu em Inglaterra 

com as conservation areas, criam-se os secteurs sauvegardés. Esta lei 

“revolucionária” foi inicialmente concebida “numa óptica de 
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preservação museológica” (Aguiar, 2002:90). Apesar de as características 

que tornam a experiência francesa próxima da inglesa serem bastantes, 

ao contrário da inglesa, que foca mais a prática, de atuações por 

tentativas, onde o processo evolutivo se faz tendo em conta os erros e os 

sucessos realizados, a francesa assume desde logo uma figura de 

planeamento, o Plano de Salvaguarda, marcando uma experiência 

normativa, permitindo a sua evolução e adaptação à realidade. A lei 

mencionada alterou aquilo que se vinha a fazer até então, no campo 

das intervenções urbanas nos centros históricos franceses, a componente 

da política de reabilitação do edificado começou a integrar os 

planeamentos. Após a segunda guerra mundial, devido à destruição 

causada, a grande preocupação era a construção urgente de 

habitações, essa construção foi feita na periferia, deixando no 

esquecimento o centro, esta atitude permitiu que depois dos anos 50, se 

realizassem as operações de renovação nos centros. Isto deu origem à 

deslocação/expulsão dos habitantes para os subúrbios, provocada pelo 

deslocamento dos interesses urbanos da periferia para o centro graças 

às operações de renovação realizadas e consequente valorização 

imobiliária (Flores, 2003). 

A lei Malraux surge então como tentativa de resposta a problemas que 

se verificavam nestas operações, entre eles basta referir os dois mais 

importantes, suster as intervenções de renovação urbana que iam 

arruinando aos poucos o património urbano e, com a criação dos Planos 

de Salvaguarda, criar um conjunto de normas de intervenção que 

funcionassem como diretriz para todos os centros históricos, na tentativa 

de eliminar as divagações metodológicas que se encontravam nestas 

áreas, uniformizando assim, o método interventivo. Com a aplicabilidade 

da Lei referida, conseguiram-se salvar áreas urbanas com importante 

valor histórico, que se encontravam fortemente ameaçadas e em 

condições de degradação avançada, assim como pequenas cidades 

onde o património urbano era de grande valor. Exemplo disto temos, por 

exemplo, o caso de Dijon, Senliz, Tours, Le Mans, “ ou mesmo importantes 

bairros, quarteirões históricos, em cidades como Avignon, Chartres, 

Annecy, Montauban, Lyon, Tours, Nancy, Roven, Le Mans” (Aguiar, 

2002:91). 
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Mas ao dar resposta a problemas como os mencionados, a lei tornava-se 

frágil quando questionada com os problemas que a reabilitação dos 

centros históricos levantava, nomeadamente, a classificação de secteurs 

sauvegardés implicava a exclusão para a periferia dos habitantes desse 

setor devido às operações de reabilitação, e ao carater de 

musealização dos centros urbanos com que se planeava. Exemplo disto é 

a cidade de Carcassonne, que foi transformada num “museu em ponto 

grande”, de grande valor turístico mas pouco a nível habitacional. Outro 

exemplo é o bairro de Le Marais 26, que, em 1969 foi classificado como 

secteurs sauvegardés, após essa classificação, os característicos artesãos 

que ali já há muito habitavam, começaram a deixar o bairro e em 

movimento contrário surgem os artistas, a classe média e uma grande 

comunidade gay, que chegam para se instalarem nestes locais, 

modificando, por completo, o tecido social. A zona revitaliza-se, mas, em 

contrapartida, quebra-se a identidade do local, a física permanecia mas 

a social era retirada, fator ao qual a lei Malraux devia ser inerente. 

Consciente do fraco caracter que a lei possuía relativamente ao 

conceito de património urbano refletido até então nas intervenções 

levadas a cabo, fez com que a lei fosse ajustada. Cria-se então o Plan 

Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur27, que é utilizado apenas 

nos setores de salvaguarda (Flores, 2003). 

Apesar de várias tentativas de conjugação entre património e urbanismo, 

com a criação de uma comissão nacional, com representantes dos 

ministérios da cultura e do ordenamento de território, os processos eram 

feitos separadamente, isto é, o ministério da cultura era responsável pela 

delimitação dos setores a salvaguardar, logo não existia oposição à 

filosofia adaptada pelo ministério da cultura, o que vai resultar na 

continuação da valorização da estética e do turismo, dissociando a 

vertente social destes espaços, criando ambientes característicos mas 

sem conteúdo. Apesar de ao Plano de Salvaguarda serem incluídas 

análises sobre o conteúdo social, apenas as análises físicas servem de 

base informativa no planeamento, análises essas, relacionadas com o 

edificado e com questões meramente ligadas com as possibilidades a  

                                                           
26

 Bairro  com 128 hectares da cidade de Paris, zona turística frequentada pela nobreza até finais 
do sec.XIX, atualmente é frequentado pela comunidade gay 
27

 Plano de Salvaguarda e Valorização Permanente 
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atribuir a cada lote, se é para proteger, para demolir, reabilitar ou 

construir, nunca colocando em causa o fator sociológico presente em 

cada edifício, referindo apenas qual a atividade comercial a criar ou a 

preservar, reforçando a visão turístico-comercial das intervenções de 

reabilitação como principio inerente. Ao plano de salvaguarda é 

atribuída importância suficiente para se sobrepor a qualquer outro plano 

em execução, ainda que verticalmente superior, o que é uma das 

fragilidades metodológicas da intervenção urbana francesa, visto que, 

“apesar de se incluir o Plano de Salvaguarda nos instrumentos de 

planeamento urbanístico, na medida em que este se sobrepõe a 

qualquer outro em vigor para o local, a intenção acaba por se 

centrar apenas na salvaguarda patrimonial, entendida como 

simples promoção estética do edificado, enquadrando ambientes 

característicos, mas sem vertente social” (Flores, 2003:8). 

 

|Italiana 

Por fim, mas não menos importante, muito até pelo contrário, temos a 

experiência de Bolonha. Esta experiência assume-se como a mais 

inovadora dos anos setenta. Aqui os centros históricos, núcleos urbanos 

isolados derivado da expansão pós-industrial, eram centros de grande 

valor monumental, o que tornava a reflexão sobre a metodologia da 

planificação algo extremamente cuidado. É aqui em Itália, que se 

começa a ter consideração pelos habitantes, validando tanto os 

elementos intervenientes físicos e sociais, o que contribui para a perda de 

conceitos museográficos e monumentais que prevaleciam até então, 

orientando grande parte das políticas de salvaguarda. Para além de 

reconhecido o valor do habitante no centro histórico, é defendida a 

ideia que os problemas destes centros deviam ser resolvidos e analisados 

em conjunto, contrapondo com a política dos secteurs sauvegardés 

(Flores, 2003). 

Os edifícios existentes eram vistos como matéria com identidade própria, 

com um capital construído, construindo uma mais-valia que se devia 

aproveitar. Com estes princípios a reutilização era o processo defendido 
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para o edificado existente, adaptando-o às necessidades atuais, 

passando a ter um valor para além do monumental. Os usos que serão 

atribuídos aos edifícios são debatidos tendo em atenção os desejos dos 

privados e as necessidades públicas, conciliando ambos. Esta ação leva 

a que o município comece a realizar contratos com os proprietários, e a 

partir de 1964 as decisões municipais passam a ser partilhadas com os 

habitantes. Isto leva a que se monte uma estrutura organizativa por 

quarteirão, que está encarregue de delinear o processo de 

desenvolvimento para o seu quarteirão, de forma a enquadrar esta parte 

com o todo, neste caso, com os 18 quarteirões existentes. Os debates 

sobre as problemáticas e possíveis soluções não se ficavam pelo diálogo 

com as estruturas organizativas de cada quarteirão, eram marcadas 

reuniões a nível da cidade, para todos os cidadãos, para se debaterem 

as grandes opções estratégicas, onde todos têm direito à palavra, 

expondo assim todos os pontos de vista da problemática. É com esta 

estrutura que se abandona o esquema de ordenamento aplicado em 

1958, que tendia para um grande crescimento para as periferias, criando-

se a política que ficou denominada por crescimento zero, suportada por 

uma estratégia de retorno ao centro (Flores, 2003). 

Esta estratégia vai quebrar com a polarização de Bolonha, onde o 

crescimento seria feito através das periferias, para uma situação de 

equilíbrio. O arquiteto Pier Luigi Cervellati foi responsável por estas 

práticas urbanas, redirecionando28 o Plano do Centro Histórico de 

Bolonha para estas ideologias. Na base destas ideologias estão estudos 

da morfologia urbana e tipologia arquitetónica, desenvolvidos com o 

intuito de perceber a capacidade de adaptação do edificado às 

necessidades atuais, modificando leis existentes, para que se 

adaptassem à recuperação do edificado existente, desligando-se das 

expropriações e financiamento de habitação social de raiz. É também 

fornecido um incentivo para a criação de espaços onde se especializam 

artesão nas técnicas construtivas tradicionais, criando desta forma 

emprego mas também com o intuito de diminuir o preço da construção 

e evitar a perda do conhecimento destes sistemas construtivos (Flores, 

2003). 

                                                           
28

 Visto que o Plano do Centro Histórico de Bolonha foi iniciado em 1963, e o arquiteto Pier Luigi 
Cervellati assume funções de conselheiro da habitação pública em 1965  
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Em suma, podemos dizer que estas três linhas de experiências 

influenciaram as intervenções em Portugal, da experiência inglesa temos 

as intervenções do C.R.U.A.R.B. e dos GTL´s, e os Planos de Salvaguarda 

de influência francesa, quanto à experiência italiana, 

“todas as experiências, em menor ou maior grau, foram 

influenciadas pela experiência de Bolonha, quer pela utilização de 

estratégias pontuais, quer pela evolução do conceito de actuação 

que a experiência italiana introduziu” (Flores, 2012:61).  

 

 

3.4|O Processo de Reabilitação sem Exclusão em Portugal 

O processo da reabilitação começa a sentir-se, em Portugal, após a 

Revolução de 1974, e agregado a essas primeiras intervenções vemos 

associadas questões que já apontam para as preocupações sociais, 

caso disso é a intervenção do CRUARB no Barredo, onde os problemas 

sociais se destacavam sendo fundamental reabilitar essa área, mas na 

base dessa reabilitação estavam os moradores, elementos intrínsecos ao 

local devendo por isso ser a sua manutenção garantida, 

independentemente da valorização que o local e as propriedades viriam 

a ter após concluídas as operações de reabilitação, evitando o 

deslocamento para áreas periféricas. Estava assim, a questão social 

associada à questão da reabilitação urbana, associação que assim 

como no CRUARB, também estava na base dos Gabinetes Técnicos 

Locais (GTL) e das Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU), fazendo 

com que a exclusão que se assiste nas intervenções de reabilitação 

urbana seja combatida, não tratando quem vive nos locais a 

intervencionar como elementos recicláveis, mas sim como elementos 

fundamentais ao funcionamento pleno do local, onde a identidade física 

é completa pela identidade social, não as dissociando. 
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Imagem_ 8|Vista sobre a zona da Ribeira, Porto e proposta do CRUARB 
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3.4.1|Experiências Portuguesas 

|C.R.U.A.R.B. 

Devido à Revolução de Abril de 1974, os problemas sociais começam a 

ganhar maior destaque, maior visibilidade, nomeadamente problemas 

relacionados com a habitação. É em Outubro desse mesmo ano que, 

através do Despacho conjunto dos Ministérios da Administração Interna e 

do Equipamento Social e do Ambiente, é criado o Comissariado para a 

Renovação Urbana da Área Ribeira Barredo (C.R.U.A.R.B.). O arquiteto 

Nuno Portas, que à data era o secretário de estado da habitação e 

urbanismo, numa visita ao Barredo apercebe-se das condições de 

habitabilidade que os habitantes tinham e da real dimensão 

problemática que existia, e convida o arquiteto Jorge Gigante para 

assumir a responsabilidade deste Comissariado. Comissariado que tinha 

como função realizar a reabilitação da área 

“por forma a assegurar que a população trabalhadora que há 

muito habita essa zona nas piores condições de alojamento e 

exploração, não venha a ser deslocada por força da valorização 

da propriedade e da zona decorrentes da própria operação em 

tempo planeada” (Pinho, 2009:825). 

Esta função que, inicialmente estava relacionada sobretudo com a 

reabilitação habitacional de uma área onde o estado de degradação 

era sentido de forma abusiva, implicando condições de habitabilidade 

sem dignidade, sem os mínimos de conforto, é sentida de forma positiva 

desde cedo, pois após poucos meses da sua criação já tinham sido 

realojadas no bairro do Aleixo 192 famílias, fator que fez com que se 

libertassem 80 parcelas na Ribeira Barredo, para assim, com a obtenção 

dos quarteirões devolutos, se iniciarem as demolições com o intuito de 

acabar com as denominadas colmeias existentes em alguns edifícios, 

onde a população pobre era explorada, dividindo uma habitação com 

várias famílias (Pinto e Santos, 2011). 

O método interventivo que o CRUARB vai basear a sua intervenção é o 

referente ao Estudo de Renovação Urbana do Barredo elaborado pelo 

Grupo de Trabalho criado no âmbito da Direção dos Serviços de 
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Habitação – Repartição de Construção de Casas, sob orientação do 

arquiteto Fernando Távora, em 1969. Com este estudo, Távora opõe-se 

ao Plano Diretor Municipal do Porto, de 1962, que fora realizado por 

Robert Auzelle. Esse plano propunha uma serie de operações de 

renovação urbana, em vez de uma reabilitação urbana, isto é, previa a 

demolição do interior de alguns quarteirões, a manutenção das 

fachadas cujo interesse turístico se justifica-se, resultando na deslocação 

dos habitantes para as periferias e bairros sociais. Para a zona ribeirinha, 

devido aos problemas de salubridade, estava previsto uma serie de 

intervenções de demolição, para se construírem novos edifícios e 

estacionamentos. Auzelle pretendia potencializar o turismo da zona, 

“renovando-a social e fisicamente mas mantendo na aparência um 

aspecto antigo, valorizando economicamente a sua estrutura fundiária” 

(Flores, 2003:19). 

Távora no seu Estudo reconhece o valor histórico da zona da Ribeira, e 

propõe a sua salvaguarda, não só uma salvaguarda física “mas também 

a comunidade que o habita e o impregna de significado” (Flores, 

2003:19), salvaguardando a identidade cultural do local. Para Távora, 

contrapondo com o Plano de Auzelle,  

“não deverão destruir-se, apenas por aspectos de ordem prática 

(insalubridade e estado de conservação, sobreocupação, mau 

funcionamento urbano, etc.) os sectores da Cidade que 

representam valores culturais, ainda que para os substituir por novos 

valores – que noutros locais poderão criar-se –, devendo ainda não 

ser esquecido que um valor cultural é um todo e não partes de um 

todo, porque estas partes (caso dos edifícios a conservar) se inserem 

num contexto em que as peças mais ou menos significantes se 

completam e apoiam. Por outro lado ainda, e para nós mais 

importante porque os homens valem infinitamente mais do que as 

casas, a deslocação total da população que uma ocupação 

dessas implica (por natureza as novas construções impõem, pelo 

seu custo, ocupantes de diverso nível económico e social) parece-

nos extremamente desumana” (Távora in Pinho, 2009:808). 

Mas a excessiva ocupação dos edifícios dificultou a manutenção do 

tecido social, sendo necessário que parte da população se retira-se, 
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então Távora previa essa retirada populacional segundo um critério de 

ligação dos habitantes à zona, assim, quem tivesse menor ligação ao 

local seria deslocado. Este processo seria efetuado até se conseguir 

atingir um número de habitantes por edifício equivalente à capacidade 

que o mesmo tem para albergar, para com isto se conseguirem melhorar 

as condições de habitabilidade dos residentes.  

A reabilitação que Távora propunha era aquela que era posta ao serviço 

das políticas de habitação, onde o morador está no centro de todo o 

processo, e é necessário a sua preservação como fator identitário. Isto 

nota-se tendo como base as palavras de Távora, 

“Cremos, em primeiro lugar, que a morfologia física e social do 

sector deverá ser alterada por um processo dinâmico, seguro e 

permanente de renovação a todos os níveis, dando portanto à 

palavra renovação o seu verdadeiro sentido que é o de continuar-

inovando, num movimento constante de modificação para 

melhorar condições, mas respeitando os valores positivos que por 

ventura possam existir e que não deverão, portanto, ser destruídos. 

Perguntar-se-á, imediatamente, que valores positivos poderão existir 

num sector tão delapidado em todos os seus aspectos. Diremos, 

antes de mais, que para os encontrar é preciso ver para além das 

ruínas. E, com efeito, para além das ruínas humanas encontramos 

homens – e onde há homens há sempre esperança – com direitos 

adquiridos e com ambições, com uma estrutura social, e, sobretudo, 

com uma juventude que quer integrar-se, e terá de integrar-se na 

sociedade portuense; essa comunidade, tão cheia de ruínas, vive 

entre ruínas, onde olhos que saibam ver encontram manifestações 

visuais de culturas passadas que não podem perder-se e não 

apenas pelo seu aspecto evocativo ou sentimental mas também 

pelo seu aspecto pragmático, porque constituem lições 

permanentes que o passado garante ao futuro. 

Continuar, portanto, inovando.” (Távora in Pinho, 2009:806) 

O que Távora pretendia com a elaboração deste Estudo era uma 

reabilitação urbana em vez de uma renovação urbana. Reabilitação 

essa que, apesar de ser realizada tendo em conta a problemática  
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Imagem_ 9|Intervenção CRUARB 
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existente na zona da Ribeira-Barredo, tinha um objetivo mais amplo, ele 

pretendia “impulsionar uma política municipal de reabilitação urbana 

para a cidade do Porto” (Pinho in Gonçalves, 2012:271), integrando 

qualquer área de intervenção no processo de desenvolvimento global 

da cidade. 

Apesar das preocupações sociais existentes, o estudo não foi aplicado 

pela Câmara Municipal do Porto, pois, em comparação com operações 

onde as questões sociais e seus problemas são simplesmente ignorados, a 

valorização fundiária é menor, não proporcionando uma valorização 

capaz de competir com as outras intervenções mais voltadas para o 

turismo (Flores, 2003). 

A realização deste Estudo, apesar de não ter sido aplicado, serviu para 

que o Comissariado inicia-se rapidamente os seus trabalhos de 

reabilitação da área Ribeira-Barredo, começando exatamente por 

“procurar responder à situação crítica de alojamento que se vivia nessa 

área” (Loza in Reabilitação Urbana no Centro Histórico do Porto, 2000:27). 

Segundo João Campos29, os principais “traços da estratégia de 

intervenção” que o CRUARB pretende seguir resumem-se a: 

“Na actuação que o CRUARB tem levado a cabo está inscrita a 

matriz da Revolução dos Cravos. (…) Tratando-se de manter a 

cidade viva, é da reabilitação mesma das pessoas que tem que 

cuidar-se, para que as características globais de um património 

continuem asseguradas. A intervenção levada a cabo no Centro 

Histórico tem sido realizada através de políticas de 

reenquadramento social (que passam pela habitação e por todo 

um conjunto de medidas urbanísticas complementares), implicando 

a fixação das famílias ao seu bairro e, mesmo, à sua rua de origem. 

As gentes que dão sentido às próprias características dos espaços 

da cidade, e que com eles se identificam, garantem a interacção 

fundamental para que o património físico continue sendo desses 

habitantes (e) da cidade - e não uma área transfigurada para 

outros usos mais ou menos exclusivistas (por exemplo, o turismo), 

passando a ser apreciada sob pontos de vista exógenos e com 

                                                           
29

 Consultor do CRUARB 
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finalidades externas ao meio social original” (Campos in Queirós, 

2007:93-94). 

O CRUARB vai focar a sua atuação “essencialmente na conservação do 

património urbano e na melhoria das condições de vida das populações, 

mediante uma actuação essencialmente física e de apoio e 

assistencialismo social” (Pinho, 2009, p.826), elaborando projetos feitos 

edifício a edifício, tendo sempre em atenção as fragilidades que cada 

estrutura tinha, adaptando as necessidades dos mesmos com as 

exigências que proporcionariam uma melhor habitabilidade ao morador. 

Em 1990 com a criação da Fundação para o Desenvolvimento da Zona 

Histórica do Porto, reforça-se esta atuação, vinculando outros objetivos 

como, por exemplo, o combate à pobreza e à exclusão social do núcleo 

histórico do Porto. Este reforço contribui para que o CRUARB submeta a 

candidatura do centro histórico do Porto à UNESCO, em 1991,com o 

objetivo de obter uma classificação como Património Mundial (Pinho, 

2009). 

Em Dezembro de 1996, é revelado o resultado, o trabalho realizado pelo 

CRUARB é reconhecido, sendo então atribuída a classificação de 

Património Mundial ao Centro Histórico do Porto pela UNESCO, levando a 

que as intervenções se estendessem a outras áreas da cidade, sem 

nunca esquecer as suas funções iniciais. As intervenções nas áreas que o 

CRUARB abraça podem ser divididas em quatro grupos, para além da 

Ribeira-Barredo, temos: 

 Projeto-Piloto da Sé, que surge devido à degradação extrema em 

que se encontrava a zona, muito devido ao crescimento explosivo, 

a nível populacional, da cidade do Porto no século XIX, onde 

grande parte da população que chega à procura de trabalho 

instala-se no Bairro da Sé, originando habitações sobreocupadas, 

e também devido à abertura da rua Mouzinho da Silveira, 

constituindo-se uma barreira física que acaba por esconder o 

Bairro da Sé. Este projeto é apresentado à União Europeia em 1993, 

e “incluía como objectivos específicos a reinserção da população 

residente, a expansão e renovação da actividade comercial, a 

consolidação e o desenvolvimento do turismo e a implementação 
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de uma rede de parceria” (Pinho, 2009, p.826), sendo aprovado 

imediatamente; 

 A Operação Miragaia, onde os edifícios e os espaços públicos 

foram as intervenções mais significativas e; 

 A Operação Vitória (Pinto e Santos, 2011). 

O CRUARB permaneceu em funcionamento até 2003, sendo criado para 

sua substituição a Porto Vivo – Sociedade de Reabilitação Urbana da 

Baixa do Porto, com objetivos muito diferentes. A nível nacional o 

CRUARB, devido a ser a primeira iniciativa do Estado para a 

implementação no terreno de uma intervenção de reabilitação urbana, 

revestiu-se de uma significativa importância, constituindo na década de 

setenta as únicas intervenções que visavam a preservação do património 

urbano (Pinho, 2009). 

Quanto à cidade do Porto, o CRUARB realiza uma serie da atuações 

positivas, muito particularmente no centro histórico, área que mesmo 

após o seu alargamento a outras áreas da cidade não esqueceu, 

contribuindo para a sua classificação como Património Mundial, onde as 

intervenções tentam relacionar as questões patrimoniais, habitacionais, 

urbanas, com a respetiva população, tendo em atenção as questões 

sociais. Esta instituição, marcou o percurso de toda a reabilitação que se 

fez no centro histórico do Porto durante mais de vinte anos, mantendo-se 

sempre fiel aos seus princípios, tentando eliminar aquela imagem, que já 

estava enraizada no Centro Histórico, de degradação onde viver ou 

investir estava completamente fora de questão, só mesmo em 

necessidade. O CRUARB manteve-se fiel à sua origem, nunca 

esquecendo a zona crítica, conseguindo, aos poucos, concretizar as suas 

ideias, as suas intenções (Pinto e Santos, 2011). 

 

 

|Os Gabinetes Técnicos Locais (G.T.L.´s) 

Como já foi referido, os gabinetes técnicos locais surgem com o 

Programa de Reabilitação Urbana (PRU), sendo este mecanismo de 
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intervenção utilizado pelo Programa de Recuperação das Áreas Urbanas 

Degradadas (PRAUD), que vem substituir o PRU. Estes gabinetes surgem 

quando a reabilitação dos centros históricos começou a ser tida em 

consideração, originando um grupo de trabalho interdisciplinar que vivia 

de perto as dificuldades dos moradores, para desta forma, perceberem 

realmente quais as necessidades populacionais. 

Estas equipas eram compostas por, arquitetos, cuja função de chefia lhes 

era atribuída, engenheiros, economistas, desenhadores, topógrafos e 

assistentes sociais, albergando um campo de atuação vasto, 

“indo desde a elaboração e acompanhamento dos projectos, até 

às propostas de eventuais programas de realojamento temporário, 

emissão de pareceres para licenciamentos, assistência aos 

proprietários na zona abrangida, gestão financeira de apoio social” 

(Tavares, 2008:44), 

para deste modo, intervirem diretamente com todos os atores da cidade, 

melhorando e encurtando a relação entre usuário e interveniente, 

aumentando as hipóteses de a intervenção ser bem-sucedida (Tavares, 

2008). 

Estes gabinetes, numa primeira fase, viam a sua área de intervenção 

coincidente com o Centro Histórico, para o qual tinham de elaborar 

planos de intervenção, mas nesta fase apenas dois desses planos foram 

considerados Planos de Salvaguarda, os elaborados para Arouca e 

Figueiró dos Vinhos. O Despacho nº4/SEHU/85 

“estipulava que os Gabinetes Técnicos Locais, a funcionar na 

dependência das respectivas câmaras municipais, deveriam 

elaborar projectos de reabilitação de espaços públicos comuns e 

de recuperação de edifícios, caso fosse necessário, não se 

definindo, porém, a tipologia do planeamento a efectuar” (Flores, 

2003:27), 

porém em 1987, na realização do plano de intervenção para Viseu 

houve uma correção no Despacho, passando a ser obrigatório a 

realização de um Plano de Pormenor da área a reabilitar (Flores, 2003). 

Contudo as operações interventivas dos gabinetes e os seus esforços 
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“nem sempre trouxeram a mudança na degradação nos centros 

urbanos” (Tavares, 2008:44), pois, o financiamento para estes gabinetes 

era anual, com a possibilidade de se renovar apenas por mais um ano, 

extinguindo-se o gabinete findo esse período. Tendo em conta que os 

resultados destas intervenções demoram algum tempo até serem 

capazes de interferir com a estrutura urbana existente, e visto o período 

máximo de duração destes gabinetes, dois anos, os resultados eram, 

muitas vezes, considerados um fracasso (Tavares, 2008). 

Apesar disso conseguiu-se criar nas câmaras municipais, dinâmicas de 

reabilitação, pois muitos dos técnicos que pertenciam aos G.T.L.´s com a 

extinção do mesmo, passaram a fazer parte dos quadros das respetivas 

autarquias, pudendo dar continuidade ao trabalho realizado e às 

filosofias interventivas iniciadas com o G.T.L., mudando de forma lenta as 

mentalidades, voltando-as para as questões da reabilitação e a sua 

importância (Flores, 2003). 

Desde o surgimento dos G.T.L.´s até 198830, foram apresentadas no total 

79 candidaturas, sendo selecionadas 39, das quais apenas duas se 

assumiram como Planos de Salvaguarda, como referido (Tavares, 2008). 

Mas a credibilidade e a importância deste modo interventivo foi 

reconhecida, e mesmo com o término do P.R.U., os G.T.L.´s são usados 

como ferramenta do Programa que vem substituir o P.R.U., em 1988 surge 

o Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas (P.R.A.U.D.), 

dando continuidade às operações de intervenção. Mas o problema da 

durabilidade dos gabinetes versos resultados da intervenção, continuava 

intrínseco, e se alguns municípios tinham a capacidade de reconhecer 

isso, integrando os técnicos dos gabinetes nos quadros do município 

dando continuidade ao processo, outros, por falta de capacidades 

técnicas ou financeiras ou até mesmo pela falta de ambas, acabavam 

por fechar o ciclo interventivo dos gabinetes, não passando de uma 

experiência interventiva de dois anos (Flores, 2003). 

Os Secretários de Estado de Cultura e da Administração Local e do 

Ordenamento do Território, a 8 de Julho de 1988, atribuem aos G.T.L.´s a 
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 Período que marca o início, 1985, e o término, 1988, do P.R.U 
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responsabilidade, sempre que se justifique, da realização do Plano de 

Salvaguarda e Valorização da área a intervir, visto que 

“muitas áreas urbanas degradadas correspondem a zonas de 

relevante valor arquitectónico e histórico, que encerram imóveis 

classificados e coincidem mesmo, por vezes, com zonas de 

protecção desses imóveis” (Flores in Tavares, 2008:46). 

Os G.T.L.´s através do Estado, são direcionados para intervenções em 

áreas urbanas degradas e para os centros históricos, para se protegerem 

e reabilitarem os bens culturais do local, de forma a se preservarem e 

conjugarem as identidades físicas e sociais dos locais. Esta experiencia 

interventiva na década de 90 é reconhecida e os gabinetes tornam-se 

nos principais elementos de comunicação entre o puder local e a 

respetiva população e vice-versa, fazendo com que os G.T.L.´s sejam a 

entidade com maior importância a nível de reabilitação dos centros 

históricos, ainda que esta significativa importância não tenha sido 

acompanhada “por um suporte financeiro que permitisse a sua 

concretização em obras, constituindo um forte revés aos programas em 

causa” (Tavares, 2008:46). 

Os G.T.L.´s constituíram-se uma estrutura com significativa importância em 

grande parte dos municípios portugueses, resultando num total de 260 

G.T.L.´s espalhados por Portugal entre 1985 e 2008, constituídos por 

equipas multidisciplinares jovens, muitos deles profissionais recém-

licenciados, visando responder a problemas sociais de forma rápida e 

direta, identificando situações criticas de carência (por exemplo), devido 

à relação de proximidade ao terreno e à população que estes 

apresentavam, propondo respostas onde eram agregadas a dimensão 

física e social das áreas a intervir, funcionando como unidade e como 

centralidade processual (Pinho, 2009). 
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|As Sociedades de Reabilitação Urbana (S.R.U) 

Com o intuito de apoiar e facilitar o processo de reabilitação urbana, foi 

criada uma legislação que atribui poderes especiais aos proprietários, e a 

7 de Maio de 200731 é criado um regime jurídico excecional de 

reabilitação das áreas críticas de recuperação e reconversão 

urbanística, incidindo em particular sobre as zonas históricas. Este 

Decreto-Lei, entende a reabilitação urbana como 

“o processo de transformação do solo urbanizado, compreendendo 

a execução de obras de construção, reconstrução, alteração, 

ampliação, demolição e conservação de edifícios, tal como 

definidas no regime jurídico da urbanização e da edificação, com o 

objectivo de melhorar as suas condições de uso, conservando o seu 

carácter fundamental, bem como o conjunto de operações 

urbanísticas e de loteamento e obras de urbanização que visem a 

recuperação de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação 

e reconversão urbanística” (D.L. nº104/2004), 

sendo que a responsabilidade por tal procedimento cabe aos respetivos 

municípios. Essa responsabilidade leva a que os municípios criem as 

Sociedades de Reabilitação Urbana (SRU), onde poderes de 

expropriação e de licenciamento, dentro das respetivas áreas de 

intervenção, lhes são atribuídas (Tavares, 2008). 

As SRU´s têm como principais objetivos: 

 Reabilitar áreas urbanas classificadas como zonas históricas 

em plano municipal de ordenamento do território 

centrando-se, sobretudo, na requalificação do parque 

habitacional tendo em vista o repovoamento dos centros 

urbanos; 

 Desenvolver e promover áreas de negócio como 

complemento à função habitacional e como fator de 

atração de novos habitantes e de mais investimentos; 

                                                           
31

 Publicação do Decreto-Lei nº 104/2004 
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 Revitalizar o espaço público, melhorando as acessibilidades, 

infra-estruturas e mobiliário urbano; 

 Dinamizar o turismo, a cultura e lazer (Meirelles, 2010:29). 

As SRU´s acarretam funções como por exemplo, de licenciar e autorizar 

as operações urbanísticas, expropriar os bens imóveis e os direitos a eles 

inerentes destinados à reabilitação urbana, bem como constituir 

servidões administrativas para os mesmos fins, proceder a operações de 

realojamento e fiscalizar as obras de reabilitação urbana, funções que já 

se encontravam a cargo dos municípios mas que, automaticamente, 

passaram para as SRU (Aires, 2009). 

A estes poderes agregam-se um conjunto de princípios, sendo: 

 A reabilitação urbana é da responsabilidade dos 

municípios, concedendo aos municípios a possibilidade de 

constituírem sociedades de reabilitação urbana; 

 Os poderes públicos têm de ter meios efetivos de 

intervenção; controlo por parte dos poderes públicos de 

todo o procedimento de reabilitação; ponderação dos 

direitos e obrigações dos proprietários e do equilíbrio na 

proteção dos direitos dos arrendatários, cabendo aos 

proprietários a promoção da reabilitação dos seus imoveis; 

 Incentivos económicos à intervenção dos promotores 

privados no processo de reabilitação, através de contratos 

de reabilitação urbana entre as SRU e os promotores 

privados, e por fim, 

 A celeridade processual de decisão e aprovação dos 

licenciamentos, recorrendo sempre que necessário ao 

deferimento tácito (Aires, 2009). 

Quanto às zonas de intervenção, estando estas definidas, as SRU´s 

devem definir as unidades de intervenção, que geralmente são definidas 

por “quarteirão, pátio ou rua, podendo em casos de particular interesse 

corresponder a um edifício” (Tavares, 2008:57), estando, qualquer tipo de 

operação urbanística levado a cabo pelas SRU, isenta de processos de 

licenciamento e autorização definidos no Regime Jurídico da 
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Urbanização e Edificação, sendo apenas necessária a aprovação da 

Câmara Municipal (Tavares, 2008). 

A SRU, ainda no âmbito da definição das unidades de intervenção, 

procede à elaboração de um documento onde explicita todas as 

intervenções previstas e, por exemplo, identifica os proprietários e outros 

titulares de direitos sobre os imóveis e arrendatários, para de seguida 

proceder à realização de um projeto base de intervenção, onde, mais 

uma vez, tudo é explicado, desde as decisões tomadas até às devidas 

ponderações dos interesses públicos, conciliando habitação, 

acessibilidades, equipamentos, infra-estruturas e espaço público, nas 

unidades de intervenção definidas. Com isto, percebendo-se as 

necessidades interventivas, procede-se à respetiva notificação dos 

proprietários e demais titulares de direitos reais sobre os imóveis, para a 

responsabilidade de reabilitação e dinamização dos mesmos, e caso 

alguma dessas propriedades tenha de dar lugar a outras funções, por 

exemplo, arruamentos e equipamentos públicos, agrega-se a essa 

notificação o processo de negociação de aquisição da propriedade, 

podendo chegar à expropriação da mesma (Aires, 2009). 

O processo de negociação da SRU agrega três moldes distintos de 

contrato de urbanização, dando a possibilidade do proprietário escolher 

o que mais lhe agrada, esses três tipos são: 

 O proprietário compromete-se a reabilitar os prédios 

assumindo prazos para autorização ou licenciamentos e 

respetivas obras; 

 Acordar com a SRU os tempos da reabilitação do edifício e 

encarregando-a do processo de reabilitação, assumindo o 

proprietário os custos de uma comissão de gestão a pagar 

à SRU, apenas para compensação dos custos e não com o 

objetivo de obtenção de lucro, e 

 No caso das obras serem em zonas comuns dos edifícios os 

respetivos encargos serão das assembleias dos condóminos 

(Aires, 2009). 

Caso o acordo entre os proprietários e a SRU não seja efetuado, a SRU 

pode assumir a respetiva reabilitação, adquirindo as propriedades onde 
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o acordo não se realizou, efetuando se necessário a respetiva 

expropriação, e caso isso se proceda, assume-se um carater de 

urgência, ficando a SRU autorizada a tomar posse do imóvel 

imediatamente, sendo o valor da indeminização calculado com base no 

valor real do imóvel no mercado, caso esse imóvel tenha sido arrendado 

antes de 1990, o valor a ter em conta é sobre as rendas de mercado e 

não sobre as efetuadas ao proprietário. Após a reabilitação do imóvel 

expropriado, o antigo proprietário tem direito de preferência sobre o 

mesmo, devendo ser notificado sobre a venda e o respetivo valor base 

(Aires, 2009). 

As SRU´s preveem contratos com parceiros privados, podendo as SRU´s 

realizar “contratos em que ficam encarregados de executar a 

reabilitação de uma ou várias unidades de intervenção, ou apenas uma 

parte” (Aires, 2009:28), sendo esses parceiros escolhidos em concurso 

público. Finda a reabilitação urbana da zona de intervenção deve 

ocorrer a extinção da respetiva SRU. Das SRU´s existentes a que talvez 

maior destaque tem, devido ao trabalho realizado, é a Porto Vivo, SRU, 

sendo uma empresa de capitais públicos, do Estado e da Câmara 

Municipal do Porto, tendo como missão “conduzir o processo de 

reabilitação urbana da Baixa Portuense” (Tavares, 2008:59), assumindo 

como grandes objetivos a re-habitação da Baixa do Porto; o 

desenvolvimento e promoção do negócio na Baixa do Porto; a 

revitalização do comércio; a dinamização do turismo, cultura e lazer; e a 

qualificação do domínio público. Esta SRU tem como área de 

intervenção cerca de 1000 hectares, denominada por Área Critica de 

Recuperação e Reconversão Urbanística (ACRRU), mas devido a razões 

operacionais foi definida uma outra área de menores dimensões, 

nomeadamente a Zona de Intervenção Prioritária (ZIP), focando-se aqui 

um maior esforço de reabilitação urbana. Desta zona faz parte o Centro 

Histórico do Porto, a Baixa tradicional e áreas substanciais das freguesias 

do Bonfim, Santo Ildefonso, Massarelos e Cedofeita, correspondendo a 

cerca de um total de 500 hectares (Porto Vivo-SRU, 2013). 

Atualmente existem algumas SRU´s em funcionamento, umas com o 

apoio do Estado através do IHRU, nomeadamente a Porto Vivo-SRU, a 
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Coimbra Viva, SRU e Viseu Novo, SRU e outras com capitais privados 

(Portal da Habitação, 2013). 

 

 

Em jeito de síntese podemos referir que estes três tipos de grupos 

interventivos foram fundamentais no que diz respeito à agregação das 

questões da reabilitação urbana com as questões sociais, começando a 

população dos espaços a reabilitar a ser entendida como elementos 

intrínsecos destes locais, cuja importância na sua manutenção é 

elevada, pois só assim se consegue conjugar a identidade física com a 

identidade social dos locais. 
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Imagem_ 10|Casa da Rua Nova, Guimarães 
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3.4.2|O caso de referência do G.T.L. de Guimarães 

Em Fevereiro de 1985, através do incentivo do Programa de Reabilitação 

Urbana, (P.R.U.), é constituído o G.T.L. de Guimarães. À data, já existia um 

organismo, o Gabinete do Centro Histórico (G.C.H), criado em 1984 pela 

Câmara Municipal de Guimarães, que estava “preocupada com a 

progressiva degradação patrimonial e das condições da qualidade de 

vida da população”, para “gerir e desenhar as iniciativas privadas e 

municipais a levar a cabo na área das três freguesias centrais” (Barros, 

2010:25). Esse organismo foi sugerido pelo arquiteto Nuno Porto, que à 

data estava responsável pela coordenação da execução do PDM para 

a cidade. Com a introdução do G.T.L. reforça-se a intenção de melhoria 

do estado de conservação do centro histórico dando continuidade ao 

trabalho iniciado pelo GCH (Barros, 2010).  

A arquiteta Alexandra Gesta foi a nomeada para dirigir o 

gabinete, e esta, convida o arquiteto Fernando Távora para assessor. A 

equipa técnica inicial era formada por elementos que pertenciam ao 

GCH, dois arquitetos e um desenhador, que iniciam o percurso, deste 

gabinete, com o desenvolvimento do projeto da Casa da Rua Nova32 e 

com o projeto de arranjo do Largo Cónego José Maria Gomes33. Mais 

tarde dá-se uma reestruturação da equipa técnica, que passa a ser 

constituída por três arquitetos, dois desenhadores, um engenheiro, um 

economista e um assistente social, estando formada assim, uma equipa 

capaz de acompanhar de perto as intervenções, com elementos 

capazes de responder a todas as questões que os atores, do local a 

intervir, poderiam colocar, facilitando a relação entre todos os 

intervenientes do processo (Barros, 2010). 

Esta equipa estabelece objetivos de intervenção para o centro histórico, 

o primeiro 

“ visa a recuperação e preservação do Património construído de 

qualidade formal e funcional cuja autenticidade é necessário 

manter no seu todo pelo que a reabilitação passa também pela  

                                                           
32

Edifício adquirido pela CMG devido ao seu valor patrimonial, cuja intervenção que, pelo rigor de 
execução, teve um carater de exemplar, vindo a receber o Prémio Europa Nostra em 1985 
33

 Praça onde se situa o edifício da CMG 
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Imagem_ 11|Centro Histórico de Guimarães 
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utilização dos materiais e técnicas construtivas tradicionais” 

(Vassalo, 2002:24) 

e o segundo, visto que, com a elaboração de um inquérito e 

levantamento das condições do edificado, e respetiva caraterização da 

população residente, se percebeu a vontade da população em habitar 

no centro histórico, “é a manutenção na totalidade da população 

residente, sendo-lhes dadas melhores condições de habitar” (Vassalo, 

2002:24). 

Por estes dois objetivos definidos, percebe-se quais as inquietações que 

fundamentam as estratégias de intervenção e as vontades deste 

gabinete, tornando-se mais percetível quando, no Encontro Nacional dos 

G.T.L.´s em 1986, o gabinete de Guimarães faz uma comunicação, 

dizendo: 

“Para Guimarães queremos um Centro Histórico contínuo com a 

cidade, uma unidade urbana funcionalmente integrada, mesmo 

que morfologicamente diferenciada e mantendo a sua 

especialidade formal. O centro histórico de Guimarães não deve ser 

uma área recuperada em circuito fechado mas um lugar de 

cidade que se viverá de modo fluido, em unidade com a Cidade, 

sem necessidade de ocasião e razão privilegiadas para a sua visita 

e seu uso.” (Barros, 2010:33) 

Esta equipa pretende utilizar a reabilitação e a conservação dos centros 

históricos, de forma a que se integrem no todo, ou seja, na cidade, 

resultando um funcionamento coerente entre a “parte velha” e a “parte 

nova” da cidade, considerando que “as intervenções sobre o centro 

histórico deveriam proporcionar uma reanimação funcional (e financeira) 

articulada com o processo de (re)qualificação urbanística do restante 

território (urbano e periurbano)”, vendo a reabilitação destes centros 

históricos como “uma acção indutora da requalificação formal e 

funcional de um contínuo urbano”, onde se tenta gerar qualidades e 

“induzir por “contágio e pelo carácter exemplar” (como definiu 

Alexandra Gesta) processos similares na periferia, tornando (de 

novo) a cidade histórica como um “núcleo referência”, uma  
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Imagem_ 12|Praça de Santiago, Guimarães 
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estrutura formal e funcional (particularmente) significativa e 

significante no seio do território” (Vassalo, 2002:10). 

Perante isto, as estratégias levadas a cabo focam-se em três pontos, a 

reabilitação dos espaços públicos; a reabilitação de edifícios públicos e 

edifícios privados. 

Quanto aos espaços públicos, as intervenções tinham o objetivo de, com 

as melhorias efetuadas, despertar o interesse nas entidades particulares, 

levando-os a investir nestes locais e, “devolver o espaço público à 

população como continuidade da casa” (Barros, 2010:37). Estas 

intervenções alteram por completo a estrutura viária nestes locais, 

chegando mesmo a restringir por completo em algumas zonas, 

proporcionando espaços pedonais de paragem e percurso, onde a 

qualidade, enquanto usuários, é tida em especial atenção. Quando se 

percorre os espaços públicos do centro histórico de Guimarães, percebe-

se a coerência nos materiais utilizados e a sua simplicidade enquanto 

imagem, funcionando como um elemento de ligação entre todos os 

espaços. É de destacar nas intervenções nos espaços públicos, o 

trabalho do arquiteto Fernando Távora que, em colaboração com o 

G.T.L., projetou as intervenções para quatro34 das principais praças da 

zona histórica, dando ainda o seu contributo como assessor do gabinete, 

facto anteriormente mencionado, até 1989 (Barros, 2010). 

Fernando Távora ao intervir faz com que, a memória dos locais, fique, de 

certa forma, para sempre registada no local, como fator de 

continuidade. Exemplo disso é a intervenção na Praça de Santiago, onde 

Távora grava no chão da praça uma frase dita pelo pai de D. Afonso 

Henriques no seculo XII e, através dos lajeados de granito35, marca a 

localização da antiga capela de Santiago36 no pavimento da atual 

praça, fazendo como que se conserve a memória medieval do respetivo 

local. Outra intervenção semelhante foi na Praça Condessa de Juncal, 

onde ficou gravado no pavimento, com lajeado de granito, o antigo  

                                                           
34

 Largo Cónego José Maria, Praça de Santiago, Largo João Franco e Praça Condessa de Juncal 
35

 O granito, sendo um material típico desta região, assim como de fácil manutenção e resistente, 
é utilizado em quase todos os espaços públicos intervencionados, contribuindo para a já 
mencionada ligação dos espaços, funcionando os espaços públicos como unidade. 
36

 Capela demolida em 1887 
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Imagem_ 13|Praça do Município, Guimarães 
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alinhamento do lado da rua de Alcobaça. Com isto, é visível a 

preocupação e a intenção de Fernando Távora de registar a história do 

lugar a intervir, para que a memória de outros tempos vividos fique para 

sempre intrínseco ao lugar (Barros, 2010). 

Relativamente às intervenções em edifícios públicos, passa pela criação 

de equipamentos, com o intuito de dinamizar a cidade. Para que estes 

equipamentos tivessem um maior impacto, a escolha recai sobre aqueles 

edifícios de exceção, isto é, casas nobres, conventos e antigas fabricas, 

com localizações estratégicas, como por exemplo em praças, cunhais 

de ruas ou localizações onde os enfiamentos visuais fossem privilegiados. 

Esta opção recai sobre este tipo de edifícios também porque à data, 

eram os que reuniam condições para albergar um programa público, 

devido à sua área e espaços exteriores privados, que possibilitam a 

criação de zonas técnicas assim como a criação de espaços de lazer 

abertos ao público. Exemplos deste tipo de intervenção temos, a 

Biblioteca Municipal Raul Brandão, o Tribunal da Relação situado na 

Casa dos Couros, o Centro de Ciência Viva situado na Antiga Fábrica de 

Curtumes Âncora, entre outros. As casas nobres de propriedade privada 

apresentam condicionantes, pois, muitas delas devido a partilhas de 

heranças pertencem a vários proprietários, fator que a nível legal dificulta 

o processo de reabilitação, encontrando-se numa situação de 

abandono (Barros, 2010). 

A primeira intervenção em edifícios públicos foi na já referida, Casa da 

Rua Nova, que por ser semelhante a nível estrutural e tipológico às 

restantes habitações da área de intervenção, pretendia mostrar à 

população a intenção de intervir nos edifícios correntes, não só nos de 

exceção. 

Por fim, e não menos importante, temos as intervenções em edifícios 

privados. Neste campo o G.T.L. de Guimarães tem três métodos de 

atuação, sendo eles, segundo Barros (2010), os seguintes: 

 Emitindo pareceres para licenciamento de obras; 

 Dando apoio técnico (em obras de beneficiação ou consultadoria 

a proprietários e projetistas); 
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 Executando projetos para obras de conservação com 

financiamento do tipo RECRIA37 ou semelhante. 

Numa primeira fase eram os técnicos do G.T.L. que procuravam os 

proprietários oferecendo-se para prestar apoio técnico e informando-os 

sobre os apoios financeiros possíveis que poderiam requerer. Nesta fase o 

G.T.L. “(e)namora a população” (Vassalo, 2002:14), procura aproximar-se 

dela e dos seus problemas do dia-a-dia, na tentativa de que a 

comunidade se apercebe-se que para melhorar as condições de 

habitabilidade não era necessário aumentos incomportáveis de renda ou 

investimentos sem retorno. Face ao sucesso alcançado por este tipo de 

intervenções passam a ser os próprios arrendatários ou proprietários a 

procurarem o apoio do G.T.L. 

O G.T.L. incentiva também, com a realização de cursos de formação, a 

aprendizagem das técnicas tradicionais construtivas, exigindo a 

“aplicação pratica dessas técnicas aos casos concretos” (Vassalo, 

2002:21), para que a reabilitação fosse fiel à técnica existente, 

preservando assim toda a identidade física do local, e minimizando os 

custos da mão-de-obra. Atualmente é visível a consciencialização da 

comunidade para a reabilitação dos seus imoveis, e o contributo que isso 

pode dar na melhoria da sua qualidade habitacional. 

Tendo em conta que, os centros históricos correspondem quase sempre a 

locais com problemas socioeconómicos, e o de Guimarães não é 

exceção, é fundamental que estas intervenções sejam de impacto 

mínimo, evitando agravamentos económicos, fator que proporciona 

processos como os que pretendemos evitar, neste caso a gentrificação, 

dando-se uma substituição social que elimina a identidade social do 

local. Assim, para Guimarães a estratégia baseou-se 

“ na preferência pelo apoio a obras de impacto mínimo (no mesmo 

momento muito mais próximas do espirito da conservação urbana), 

permitindo muitas vezes manter os residentes durante o decorrer dos  

                                                           
37

 Nestas situações, os técnicos do G.T.L. visitam o edifico, e depois emitem um parecer técnico 
detalhado que se divide em duas partes, na primeira parte, encontram-se expostas as anomalias 
existentes segundo as partes constituintes do edifício, e numa segunda parte, encontram-se 
descritas as obras a efetuar com o intuito de melhorar as condições habitacionais e estéticas do 
edifício. 
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Imagem_ 14|Largo João Franco, Guimarães 
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trabalhos, diminuindo os impactos económicos e psicológicos sobre 

uma população envelhecida” (Vassalo, 2002:19-20). 

Antes de intervir o G.T.L. de Guimarães percebeu aquilo que podia fazer, 

mas acima de tudo, aquilo que não podia fazer. O fator identitário 

contribuiu para que o G.T.L. renegasse intervenções baseadas no 

fachadismo. As intervenções deste gabinete vão desde intervenções de 

pequena escala habitacional, reparação de caixilhos, coberturas e 

introduções de sanitários, até às intervenções nos espaços públicos, 

praças e reorganização do trafego automóvel, com o intuito de tornar o 

centro histórico num local de vivências, com identidades enraizadas nas 

suas estruturas e que ao mesmo tempo suporte as atuais exigências e 

necessidades da contemporaneidade, para que “esse pedaço de 

cidade antiga possa de novo ser habitado, em todo o sentido lato da 

palavra” (Vassalo, 2002:11). 

Este gabinete descobre novas formas de intervir na cidade, “foi pioneiro, 

em Portugal, na introdução (e sustentação) de uma estratégia de 

conservação do património urbano” (Vassalo, 2002:9-10), mas, mais que 

tudo, usam a arquitetura como instrumento de resposta aos problemas 

populares contra processos de exclusão e de substituição social. Mais 

que uma regeneração urbana eles defendem uma regeneração da vida 

urbana, fator que pretendemos regenerar aquando da intervenção 

realizada na cidade de Aveiro, tendo como instrumento a arquitetura.  
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Imagem_ 15|Vista aérea do Centro Histórico de Aveiro 
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Capítulo 2- A reabilitação sem exclusão do bairro da Beira-Mar 

 

 

1|Aveiro e o bairro da Beira-Mar 

|A dinâmica geográfica 

Aveiro, para além do seu relevo suave e posição geográfica que fez com 

que se estabelece-se uma forte ligação da povoação aveirense com o 

mar, devido à proximidade com locais de forte atividade comercial e 

marítima, soube tirar partido dos seus terrenos alagados pelo mar, 

utilizando-os para a produção de sal, funcionando a salicultura 

juntamente com a pesca, as duas principais atividades económicas da 

cidade. O desenvolvimento destas duas atividades, tirando partido do 

caráter pantanoso que a região foi adquirindo juntamente com a 

existência do cais em pleno aglomerado, contribuiu para o “crescimento 

do burgo e da sua população, bem como para o seu engrandecimento” 

(Almeida, 2011:39). 

Este crescimento permitiu, no século XV, que Aveiro se começa-se a 

expandir, e graças ao seu porto comercial que “possuía uma grande e 

abrigada enseada favorável à entrada e carregamento de 

embarcações” (Almeida, 2011:39), a vila consente um grande 

crescimento populacional38 e quando surgem as indústrias pesqueiras e a 

construção naval (devido à necessidade de resposta à produção de sal 

nas marinhas), Aveiro transforma-se num “dos mais promissores centros 

urbanos do país, com forte presença na economia e na estrutura 

administrativa de Portugal” (Almeida, 2011:39). Contudo, nos finais do 

século XVI, com os primeiros sinais de crise provocados pelo fenómeno 

natural (o assoreamento da laguna), este período áureo termina, 

levando à degradação da barra e à sua deslocação para sul, afastando 

assim, cada vez mais, de Aveiro o acesso ao mar, originando dificuldades 

na comunicação da laguna com o oceano e respetiva navegabilidade, 

                                                           
38

 No início do século XV existiam 2800 habitantes passando, nos finais do século seguinte, para 
12000 habitantes 
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o que originou a diminuição e decadência do movimento portuário. 

Com o passar dos tempos o estado da barra complica-se chegando 

mesmo a encerrar, acontecimento que originou a decadência da 

povoação aveirense, pois estando o acesso ao mar obstruído, dá-se uma 

estagnação das águas, originando o aparecimento de epidemias que 

rapidamente levam a elevadas perdas de população, conduzindo a um 

progressivo abandono da população desta região39 (Almeida, 2011). 

Para inverter esta decadência que se vinha a gravar era fundamental 

voltar a restabelecer a ligação da urbe com o mar, visto ter sido esta 

relação entre a terra e o mar a justificar a criação da urbe. Para isso, ao 

longo do século XVIII iniciam-se várias tentativas que visam a abertura da 

barra e respetiva fixação, por se considerar um elemento essencial para 

o desenvolvimento da urbe. Entretanto Aveiro passa a ser considerado 

cidade em 1759, e, no século XIX, o tão esperado desenvolvimento 

económico, populacional e urbano inicia-se, devido à fixação da barra e 

respetiva abertura40 em 1808, terminando com as longas e frequentes 

tragédias que aconteciam naquela região. Este desenvolvimento fez-se 

sentir com maior intensidade na segunda metade do século XIX, devido 

a várias intervenções municipais, nomeadamente, a construção de 

importantes rodovias de ligação de Aveiro ao exterior que, agregadas à 

passagem da linha ferroviária41 pela cidade, estabeleceram um 

importante desenvolvimento da urbe, proporcionando uma rápida e 

melhor ligação com os grandes centros urbanos, criando novas 

condições de desenvolvimento industrial e comercial. Associado a estas 

intervenções temos o início das preocupações de carater higienista e de 

salubridade, demonstradas com o alargamento de arruamentos, 

instalação de iluminação, esgotos, abastecimentos de água pública, 

arborização e o “próprio embelezamento da urbe” (Almeida, 2011:43), 

contribuindo para o consequente e contínuo crescimento da cidade, 

                                                           
39

 Baixando para apenas 3240 habitantes 
40

 Devido à pedra para esta zona vir de longe, foi demolida a muralha, a fim de fornecer a pedra 
para as obras da barra. A demolição da muralha, apesar de nunca ter sido um entrave no 
crescimento da cidade, proporcionou parte da expansão e crescimento da cidade no século XIX. 
41

 A linha férrea chega à cidade em 1863 mas devido ao seu processo de construção lento 
causado por complicações a nível de expropriações e aterros, ela só é inaugurada em 1864. Deve-
se aos esforços do parlamentar aveirense José Estêvão Coelho de Magalhães, a passagem da 
linha por Aveiro, pois o seu traçado inicial não incluía esta cidade. Mais tarde criou-se a Avenida 
Lourenço Peixinho ligando assim, a estação ao centro da cidade (Almeida, 2011). 
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levando-a, a nível populacional, a estar próxima dos valores registados 

no final do século XVI42 (Almeida, 2011). 

Atualmente, muitos dos locais que compõe a cidade, inclusive áreas que 

se tornaram espaços vitais para a cidade, estavam submersas pelo mar, 

que devido a fenómenos naturais como a sedimentação e 

assoreamento da orla marítima, e a fenómenos artificiais como aterros 

realizados nos fins do século XIX, permitiram que a cidade ganha-se 

terreno face ao mar, mantendo, até hoje, uma forte relação com a ria, 

fator que a carateriza. 

 

 

|A definição territorial da cidade 

Inicialmente a povoação foi crescendo sempre protegida e contornada 

por várias linhas de água, o que fez com que esta povoação se fosse 

distinguindo dos outros núcleos povoados, importantes para a sua 

formação43, da foz do Vouga que por estar rodeada por água “possuía 

melhores condições defensivas” (Vitória, s.d:5). A povoação foi-se 

instalando na margem sul do esteiro, em declive para o Côjo, habitando 

a zona envolvente à igreja de S.Miguel44, desenvolvendo-se a partir desta 

zona, a via que, mais tarde, ficou denominada por Rua Direita, sendo 

esta a denominação à data, atribuída à rua de maior importância em 

qualquer núcleo urbano português, “cruzando o braço da laguna que 

entrava na vila, segundo o eixo norte-sul”, conduzindo “diretamente ao 

seu centro, onde foram implantados os edifícios mais relevantes para o 

desenvolvimento e funcionamento da urbe” (Almeida, 2011:45). 

                                                           
42

 Em 1572 existiam 12000 habitantes, em 1900 existiam 9979. 
43

 “A extensão que atualmente constitui a cidade de Aveiro teve, em tempos distantes, dois 
núcleos, Sá e Esgueira, situados do lado norte daquilo que viria a ser o braço lagunar do Côjo, 
fundamentais no processo de formação e desenvolvimento da urbe. O percurso que os unia, 
acompanhando o recorte do mar, prolongar-se-ia e a sua continuidade venceria o esteiro, 
despertando a fixação de povoado na colina, que se veio a tornar o centro muralhado do burgo 
aveirense” (Almeida, 2011, p.45). O núcleo de Sá possuía a mais antiga confraria da região, 
datada do século XII, cujo objetivo era a assistência religiosa e material aos confrades. 
44

 Igreja do século XI que viria a ser a matriz da vila e sede da única freguesia de Aveiro até 1527. 
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O crescimento das atividades marítimas atraiu à costa litoral muita 

população, o que originou um forte crescimento e consolidação da vila 

no século XV, tornando-a, à exceção de Lisboa, no mais populoso 

aglomerado situado entre o Douro e Tejo. Face a este crescimento e 

desenvolvimento das atividades comerciais, marítimas e portuárias, 

Aveiro encontra-se num momento de grande prosperidade, emergindo 

um elemento “marcante na sua malha urbana” (Almeida, 2011:47), a 

muralha45, uma construção sólida, iniciada no início do século XV, sendo 

o seu traçado definido por natureza, acompanhando todo o morro e 

envolvendo “uma área, como era hábito na época, superior à ocupada 

por construções, acautelando assim uma futura expansão da cidade” 

(Vitória, s.d:6). A muralha era composta por seis lanços, entre eles existiam 

nove entradas, encontrando-se voltada a sul a porta da Vila, onde a Rua 

Direita se iniciava, terminando na porta da Ribeira, funcionando estas 

duas portas como as principais entradas da vila, quer por via terrestre 

quer marítima. No entanto, os espaços nas cotas baixas, exteriores à 

muralha, começam a tornar-se mais atraentes, isto por ser junto da ria 

que se encontravam os elementos necessários para o desenvolvimento 

das atividades comerciais. Com isto, Aveiro começa a crescer, “a 

povoação estendera-se às cotas baixas das margens do canal, 

ultrapassando-o” (Almeida, 2011:51), originando uma grande 

concentração populacional a norte do canal central, começando, este 

novo núcleo populacional, a desenvolver-se e a crescer tanto física 

como demograficamente nos finais do século XVI46. Este novo núcleo, 

apelidado de Vila Nova, outrora funcionava como mera continuação da 

cidade, onde existiam hortas, vinhas e salinas, e onde habitavam 

algumas gentes que se dedicavam às atividades propiciadas pela 

laguna e pelo mar (Almeida, 2011). 

Com o surgimento da Vila Nova, começam a ser claros dois núcleos 

urbanos distintos, um tradicional e nobre, que acolhia a população mais 

antiga, ou seja, o núcleo intramuros, e outro, um bairro inicialmente  

                                                           
45

 A construção da muralha não surgiu por questões defensivas, mas sim para “dignificar a 
povoação pela importância económica que a sua posição e produção começavam a assumir” 
(Almeida, 2011:47), tendo começado a ser construída em 1418 a mando de D.João I. 
46

 Apresentando 2400 habitantes face aos 4800 habitantes do núcleo muralhado, vindo no início 
do século XVIII a ultrapassar os valores do núcleo, contendo 1248 habitantes e o núcleo 1148 
habitantes. 
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Imagem_ 16|Vila Nova em finais do século XV 
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pobre, “constituído por gente dedicada às atividades marítimas, 

sobretudo ligadas à exploração de sal e pescado, mas também ao 

comercio marítimo” (Vitória, s.d:8), ou seja, o bairro da Vila Nova, o 

núcleo extramuros. Apesar desta distinção os dois conjuntos urbanos 

nunca entraram em conflito, uma vez que ambos se completavam face 

às necessidades funcionais da cidade. Devido à intensa atividade 

mercantil e social que se encontrava na Vila Nova, deu-se um contínuo 

crescimento deste núcleo, surgindo a necessidade de aproximar de 

forma permanente este núcleo da parte mais nobre da vila, essa ligação 

surgiu pelas pontes da Ribeira e do Côjo47 na cota baixa da povoação, 

ligando assim, as duas margens do canal. O núcleo extramuros expande-

se, apropriando-se de espaços deixados pela água, e “um novo 

povoado estabelecia-se ao longo do eixo que dava acesso ao centro 

da cidade, via terrestre, continuando a pontuar a rua Direita48” (Almeida, 

2011:53). Mais tarde Vila Nova une-se à freguesia de Sá, consolidando-se 

cada vez mais (Almeida, 2011). 

 

 

|Vila Nova 

Situada extramuros e separada pelo canal central, este núcleo foi 

crescendo como um prolongamento da vila, e se por meados do século 

XV este núcleo, desligado do núcleo central, “não passava de um 

pequeno agrupamento de casas extra-muros” (Gomes in Almeida, 

2011:59), com o desenvolvimento das atividades piscatórias e do sal e 

sua respetiva intensificação, ele começou a ganhar expressão. Habitado 

sobretudo por pescadores e mareantes, sendo inicialmente um bairro 

pobre, onde a povoação se ia instalando ao longo dos espaços que  

                                                           
47

 A ponte da Ribeira era estruturada por dois amplos arcos, sendo fronteira à porta da Ribeira, 
mais tarde é construída a ponte do Côjo paralelamente à anterior, permitindo de igual forma o 
acesso à margem norte. No início do século XX são removidos os restos destas pontes, e constrói-
se a atual Ponte-Praça. 
48

 No lado oposto a este novo povoado, a sul, próximo da porta do Sol, começa a desenvolver-se 
o bairro dos Oleiros, que rapidamente ultrapassou a muralha para sul, sendo provavelmente o 
responsável pelo princípio da atividade cerâmica na cidade, atividade de grande importância 
durante o século XVIII. 
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Imagem_ 17|Vila Nova em finais do século XVI 



REABILITAR SEM EXCLUIR   

| 104 
 

ladeavam o canal, “apelidados de Ribeira e Balcões. Esta área e os seus 

arruamentos contínuos tomavam pelo seu espaço, o uso de praça que 

se estendia pela rua dos Mercadores49” (Almeida, 2011:59). 

A Vila Nova fora crescendo, apropriando-se de terrenos deixados pela 

água devido às modificações internas da laguna, que fez com que o 

grande canal se transforma-se em pequenos canais. Com isto, e tendo 

como base o eixo perpendicular ao canal, a via que dava acesso à vila, 

começaram a surgir novos arruamentos a poente, em direção ao canal 

de Sá50, que acompanhavam os limites irregulares da ria. Com a saída da 

água, em princípios do século XVI, junto ao canal do Côjo, ficou à vista 

uma significativa área regularizada, onde foi erguido o pelourinho da vila, 

apelidando-se esta área de Rossio. Com o constante crescimento urbano 

que a Vila Nova vinha a realizar, na segunda metade do século XVI fora 

dividida em duas freguesias, levando à construção de novos edifícios de 

carater religioso, que reforçavam os eixos de crescimento, criando novas 

áreas habitacionais. Nos princípios do século XVI, junto ao canal que 

banhava a Vila Nova a poente, é erguida a “ermida de S.Gonçalo51 e 

nas proximidades do percurso que ligava o bairro à vila de Sá, a Igreja de 

Vera Cruz” (Almeida, 2011:63). Com este tipo de intervenção a malha 

urbana de Vila Nova fora enriquecendo, encontrando-se povoados 

vários arruamentos, e no início do século XVI este núcleo estende-se até 

Sá. Um outro eixo que foi importante na expansão da Vila Nova foi o 

caminho rural que interligava Aveiro a Esgueira e ao Norte, ficando 

denominado por rua da Vila Nova52, começando a ser habitado ao 

longo do mesmo (Almeida, 2011). 

Se com a construção de edifícios religiosos se criaram novas áreas 

residenciais, com o culto dos mesmos também se atraiam novos 

moradores, caso disso era o culto à Nossa Senhora da Alegria, que atraiu 

novos habitantes que se foram instalando ao longo do caminho que 

ligava as duas vilas, juntando às gentes do mar outros mercadores. Assim, 

a vila continua a crescer estendendo-se a nascente, indo ocupar o vasto  

                                                           
49

 Rua que se tinha acesso pela ponte da Ribeira e que conserva o seu nome inicial, devido à 
importância que teve para a definição da Vila Nova, atualmente, bairro da Beira-Mar. 
50

 Ficando depois denominado por canal de S.Roque.  
51

 Atualmente denominada por S.Gonçalinho 
52

 Atualmente rua Manuel Firmino 
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Imagem_ 18|Vila Nova em finais do século XVIII 
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Prazo de Gil Homem53, onde outrora existiam vinhas e hortas. É nesta 

altura que o crescimento que Vila Nova vinha realizando ao longo dos 

tempos termina, pois, em meados do século XVI 

“Gil Homem [Cavaleiro Fidalgo da Casa de el-rei] e os seus herdeiros 

foram dando de aforamento diversos lanços da Granja e com eles 

se formou quase todo o bairro piscatório ou bairro da beira-mar, e 

ainda ficaram com uma grande quinta, onde e desde 1904 se 

começou a formar o bairro da Apresentação, que fica próximo da 

igreja com o mesmo nome” (Quadros in Almeida, 2011:67), 

fazendo com que se comece a aplicar um traçado regular na Vila Nova. 

Em 1561, “um dos principais proprietários desse território, recebeu 

permissão para subemprazar uma rua de casas” (Almeida, 2011:67), 

ficando mais tarde, essa rua denominada por rua do Vento, sendo que a 

rua “deveria ser feita até à que ia de S.Roque, às pessoas, que quisessem 

e pelos preços, que se concertassem […] com a condição de cada 

foreiro ficaria pagando em cada ano […] por cada casa, que tomasse 

de aforamento” (Quadros in Almeida, 2011:67 e 69). Dezanove anos mais 

tarde, em 1580, outra intervenção idêntica a esta se realiza, 

paralelamente à rua do Vento procede-se à abertura de outra rua, a 

mando dos mesmos proprietários, visto considerarem a rua “ muito 

necessária à serventia desta Vila Nova e à construção de sessenta ou 

setenta moradias, cujos chãos seriam aforados às pessoas que os 

quisessem tomar” (Christo e Gaspar in Almeida, 2011:69). 

Este tipo de intervenções fez com que, em finais do século XVI, o bairro 

da Vila Nova estivesse praticamente todo habitado e, como referido 

anteriormente, fora dividido em duas freguesias, sendo a de S.Gonçalo 

situada a poente, assimilando o Rossio, as ruas que terminavam no canal 

de S.Gonçalo54, a rua de S.Gonçalo-o-Velho para S.Roque e a metade 

poente do Prazo de Gil Homem55, e a outra freguesia, Vera Cruz, 

continha a população das ruas Largas, Vila Nova, do Vento e do Norte. A 

freguesia de S.Gonçalo mais tarde passa a ser denominada por freguesia  

                                                           
53

 O prazo de Gil Homem, no início do século XVI, abrangia todos os terrenos a nascente da rua 
de S.Gonçalo-o-Velho e a norte da Igreja de Vera Cruz até aos limites da vila de Sá. 
54

 Atual canal da Praça do Peixe. 
55

 Metade que se encontrava vazia, vindo mais tarde, a designar-se de Quinta da Apresentação. 
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Imagem_ 19|Vila Nova em finais do século XIX 
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de Nossa Senhora da Apresentação, onde em 1606, rematando a 

direção da rua dos Mercadores, constrói-se a Igreja de Nossa Senhora da 

Apresentação num pequeno largo, e a Capela de S.João no Rossio, junto 

ao “cotovelo” do canal central, sendo “um modesto templo desprovido 

de qualquer interesse arquitetónico” (Cerqueira in Almeida, 2011:69).  

Os limites de Vila Nova mantêm-se praticamente iguais até finais do 

século XIX, onde os limites da povoação andam próximos da marinha 

rossia56 e da atual Praça do Peixe, estendendo-se até à Igreja de Vera 

Cruz, seguindo até Sá, sendo que a diferença era na zona do canal de 

S.Roque, onde com a saída da água se iam apoderando de mais 

terrenos. Em meados do século XIX deu-se um significativo aumento 

populacional na Vila Nova, devido à dinâmica que a cidade assume, 

resultado obtido pelas obras realizadas na ria e na Barra, inclusive pelo 

desenvolvimento das suas vias de comunicação, e como consequência 

começam a surgir carências habitacionais, havendo “famílias 

aglomeradas em casas que não comportam um tão grande número de 

moradores” (Almeida, 2011:75), habitando assim, em condições pouco 

dignas. Face a esta situação a câmara reconhece a “falta de casas na 

cidade, e que o bairro dos pescadores, especialmente, é insuficiente 

para aquela classe” (Almeida, 2011:75), havendo a necessidade de 

alargar o bairro. Para isso propõe-se que esse alargamento seja realizado 

para o terreno da marinha57, preservando assim, a relação de 

proximidade entre os moradores (Almeida, 2011). 

A proposta foi posta em pratica, procedendo-se ao aterro da marinha, e 

a par desta intervenção, em 1875, a margem sul do canal de S.Roque é 

regularizada assim como é construído o cais do lado poente, que parte 

do canal de S.Roque até à Praça do Peixe. Com estas intervenções 

torna-se conveniente 

“aforar em volta da Praça do Peixe, até à Ponte de S.Gonçalo58 

uma facha de terreno, para edificações urbanas, com o que não só  

                                                           
56

 Espaço atualmente ocupado pelos quarteirões a poente da Praça do Peixe e todo o Bairro de 
João Afonso, sendo uma pequena marinha onde mais tarde a Câmara investe, expropriando a 
área, visando o aumento do campo do Rossio.  
57

 Onde inicialmente se tinha pensado aterrar a marinha visando regularizar o Rossio. 
58

 Atualmente ponte de S.João. 
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Imagem_ 20|Vila Nova na 1ª metade do século XX 
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ficava aformoseado e abrigado o largo, mas também se alargava 

o terreno do bairro das pescadeiras, onde a população se achava 

excessivamente aglomerada” (Cerqueira in Almeida, 2011:75). 

Começam então a surgir as primeiras edificações para norte, em direção 

ao canal de S.Roque, respondendo ao excessivo aglomerado 

populacional que se vivia no bairro, com isto começasse a alargar o 

bairro piscatório ficando a Praça do Peixe regularizada e inserida na 

cidade, com “um mercado coberto para venda do peixe59” (Almeida, 

2011:77). Entretanto, com o término do aterro da marinha, procedeu-se 

“ao estudo do terreno da marinha Rossia, e ao traçado das ruas 

que ela comportar, sem prejuízo do uso público e aformoseamento 

da cidade, e que a parte destinada a edificações se dê 

aforamento em hasta pública, em glebas60 iguais” (Almeida, 

2011:77). 

Estando isto definido no terreno, rapidamente se começaram a construir 

as edificações e as ruas, constituindo um novo bairro, o Bairro João 

Afonso, com o qual o Rossio fazia fronteira, onde a necessidade de 

melhoramento já se fazia sentir, sendo que à data era o largo mais 

espaçoso da cidade. Mesmo com o aterro da marinha, elemento que 

condicionou durante algum tempo a expansão e regularização do 

Rossio, de nada serviu para ele se desenvolver, funcionando a Capela de 

S.João como um obstáculo, vindo em 1911 a ser demolida, na tentativa 

de se “resolver o problema urbanístico com que se debatia” (Almeida, 

2011:77), contudo o Rossio mantém praticamente a mesma forma até 

aos dias de hoje, alterando-se apenas o seu uso, a sua funcionalidade ao 

longo dos tempos (Almeida, 2011). 

O mesmo não acontece com Vila Nova, que vê a sua área ser alargada 

quando o proprietário61 da Quinta da Apresentação62 disponibiliza essa 

área para a construção de novas habitações, cedendo 

                                                           
59

 Quando projetada a Praça do Peixe e respetivo mercado, tentou-se contemplar a vida daqueles 
que viviam à sua volta, quase exclusivamente pessoas ligadas às atividades marítimas. 
60

 “Terrenos” 
61

 António Luís de Sousa 
62

 Extenso terreno vago no interior de um quarteirão 
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Imagem_ 21|Vila Nova na 2ª metade do século XX 
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“gratuitamente à câmara o necessário para a abertura de ruas, 

que virão a ocupar uma superfície aproximada de 3:000 metros 

quadrados, com 6 de largura cada uma, tomando a câmara o 

encargo da sua regularização e das expropriações necessárias 

para a ligação d´estas com as atuais” (Almeida, 2011:81). 

Face a este acontecimento realizou-se o respetivo projeto de 

intervenção onde 

“o novo bairro ficará com três ruas longitudinais, quasi na direção 

norte-sul sendo a principal a que vae do Largo d´Apresentação à 

rua de S.Roque, com a extensão de 180 metros. As ruas transversais 

são perpendiculares a estas no prolongamento da travessa da 

Palmeira e rua do Arco, e comunicam com a rua do Vento. Formam 

todas elas assim 8 quarteirões. A rua de S.Roque é cortada por três 

novas ruas, e a do Vento por duas, ficando assim estabelecida a 

ligação do velho com o novo bairro” (Almeida, 2011:81). 

Efetuadas as expropriações necessárias para a realização deste projeto, 

começou-se a expandir a Vila Nova, funcionando este “miolo vazio”, que 

ficara por construir até à primeira década do século XX, como elemento 

de consolidação de Vila Nova, atualmente denominada por bairro da 

Beira-Mar (Almeida, 2011). 
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2|A reabilitação para a fixação 

2.1|Estratégia 

A estratégia de intervenção que se propõem para a operação de 

reabilitação urbana do Centro Histórico de Aveiro evitando a exclusão 

dos moradores, tem como base, o processo utilizado na cidade de 

Guimarães pelo Gabinete Técnico Local aquando da intervenção no seu 

centro histórico, partilhando os mesmos objetivos, 

“a recuperação e preservação do Património construído de 

qualidade formal e funcional cuja autenticidade é necessário 

manter no seu todo pelo que a reabilitação passa também pela 

utilização dos materiais e técnicas construtivas” 

e, fundamentalmente, “a manutenção na totalidade da população 

residente, sendo-lhes dadas melhores condições de habitar” (Vassalo, 

2002:24), utilizando a arquitetura como um instrumento de resposta aos 

problemas existentes. 

Pegando na comunicação que o Gabinete Técnico Local de Guimarães 

fez no Encontro Nacional dos G.T.L.´s em 198663, podemos adapta-lo na 

sua íntegra àquilo que queremos para o Centro Histórico de Aveiro, isto é: 

Para Aveiro queremos um Centro Histórico contínuo com a 

cidade, uma unidade urbana funcionalmente integrada, mesmo 

que morfologicamente diferenciada e mantendo a sua 

especialidade formal. O centro histórico de Aveiro não deve ser 

uma área recuperada em circuito fechado mas um lugar de 

cidade que se viverá de modo fluido, em unidade com a Cidade, 

sem necessidade de ocasião e razão privilegiadas para a sua visita 

e seu uso. 

                                                           
63 “Para Guimarães queremos um Centro Histórico contínuo com a cidade, uma 

unidade urbana funcionalmente integrada, mesmo que morfologicamente 

diferenciada e mantendo a sua especialidade formal. O centro histórico de 

Guimarães não deve ser uma área recuperada em circuito fechado mas um lugar de 

cidade que se viverá de modo fluido, em unidade com a Cidade, sem necessidade de 

ocasião e razão privilegiadas para a sua visita e seu uso.” (Barros, 2010:33) 
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Imagem_ 22|Uniformização do pavimento do Bairro da Beira-Mar e eixo estruturante 



  REABILITAR SEM EXCLUIR 

| 115  
 

Com isto, pretendemos intervir de forma a que a reabilitação urbana 

aconteça mas, tendo como elementos fundamentais do processo de 

reabilitação a população que lá habita e que para além de não ter para 

onde ir, também não quer sair, pois é naquele local que se identifica. 

Intrínseco aos centros históricos e ao qual o de Aveiro não é exceção, é a 

população envelhecida, sendo preciso respeitar estas gentes que, 

apesar dos seus escassos recursos económicos, vêm nestes locais a sua 

história de vida, acompanharam o desenvolvimento destes centros ao 

longo dos tempos, e vêm nas ruas, nas praças e nos jardins os seus 

espaços de convivo, de sociabilidade, sendo portanto, fundamental 

preservar estas memórias, estas características que fazem parte do dia-a-

dia de cada pessoa, não descaraterizando estes locais. 

Posto isto, as estratégias de intervenção para o Centro Histórico de Aveiro 

passam por uma intervenção onde seja possível manter a população 

residente e a arquitetura que lhe está associada, respondendo às 

necessidades que o núcleo histórico padece, adaptando-o aos atuais 

modos de vida e suas exigências, tornando a zona histórica como um 

núcleo de referência, de significativa importância para a restante 

cidade, características que outrora lhe estavam associadas, pois foi a 

partir daqui que a cidade se começou a expandir. Visando o 

cumprimento destas estratégias, as intervenções levadas a cabo focam-

se em dois pontos: 

 A intervenção no espaço público, e 

 A intervenção em edifícios devolutos. 

 

 

 

 

 

  



REABILITAR SEM EXCLUIR   

| 116 
 

 

  

Imagem_ 23|Esquemas das relações do eixo estruturante com a restante cidade 
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2.1.1|Intervenção no Espaço Público 

 Para este ponto estruturamos o desenvolvimento em dois momentos, o 

primeiro onde se explica como surgiu o eixo que vai direcionar todo o 

trabalho, tanto as intervenções no espaço público como as intervenções 

nos edifícios devolutos, e no segundo momento explicamos o que foi 

realizado com vista na valorização dos moradores e do núcleo histórico. 

 

|A definição de um eixo estruturante 

A intervenção no espaço público começou com a elaboração de um 

levantamento dos espaços públicos que compunham o centro histórico, 

desde praças, jardins e largos. Quando colocado esse levantamento 

para analise, rapidamente se percebeu que vários espaços públicos 

formavam um eixo semicircular, iniciando-se na Praça do Marquês de 

Pombal e terminando no Largo Capitão Maia Magalhães Lima, 

incorporando pelo meio a Praça da República, a Praça Joaquim de 

Melo Freitas, a Praça 14 de Julho e o Largo da Apresentação. Este eixo, 

recorrendo a alguma informação antiga sobre a cidade, contém 

algumas das ruas responsáveis pelo desenvolvimento e expansão da 

urbe inicial de Aveiro, como por exemplo, a Rua de Coimbra, que outrora 

se denominava por Rua Direita, a rua de maior importância do núcleo 

urbano inicial de Aveiro, e a Rua dos Mercadores, rua que conserva o 

nome original, devido a ter sido de grande importância na definição 

daquilo que hoje é o bairro da Beira-Mar. É por causa desta importância 

que os edifícios de serviços mais significativos da cidade se encontram 

associados a este eixo, como por exemplo o Palácio da Justiça, o 

Governo Civil, o Teatro, a Biblioteca, entre outros, funcionando como elo 

de ligação entre eles, estando ainda relacionado com as principais vias 

de entrada e saída da cidade, nomeadamente, A25, Avenida Lourenço 

Peixinho e Avenida de Santa Joana, interagindo com vários espaços 

públicos espalhados pela cidade. 

Assim como outrora este eixo teve um papel importante no 

desenvolvimento da cidade, contribuindo para aquilo que ela é hoje,  
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decidimos adotar esse eixo e considera-lo como um elemento 

estruturante de todo o trabalho, contribuindo para os objetivos que 

pretendemos alcançar. 

 

|Valorização do peão 

Estando definido o eixo que iria estruturar o trabalho, decidimos 

pedonalizar o mesmo, encontrando-se já pedonalizados alguns troços. 

Devido à relação que estabelece com a restante cidade, e 

encontrando-se apoiado por duas zonas de estacionamento, uma junto 

à Praça Marquês de Pombal, e outra junto ao Canal de S.Roque, permitia 

que as pessoas chegassem, estacionassem os automóveis e 

percorressem o eixo pedonalmente, pois ele liga a locais de serviços, de 

lazer, de cultura, servindo pedonalmente quase tudo, inclusive, permitia 

uma fácil ligação entre casa-trabalho e vice-versa aos moradores e 

trabalhadores do centro. Mas este eixo, ao nível da sua rótula, ou seja na 

transição entre o lado sul do Canal Central para o lado norte, na zona da 

Praça Humberto Delgado, mais conhecida por Ponte Praça, apresentava 

alguns aspetos que deveriam ser alterados, para que a transição 

pedonal se fizesse o mais comodamente possível. Para isso, procedemos 

ao redesenho e respetivo alargamento dos passeios que se encontram 

por cima do canal, para assim, criar uma maior fluidez para as muitas 

pessoas que por aqui passam ao longo do dia, permitindo que a 

paragem para observar, dialogar e fotografar a paisagem não se 

transforme num obstáculo para quem quer apenas circular, oferecendo 

um maior conforto ao utilizador. Um outro aspeto que se alterou nesta 

rótula, foi a passagem subterrâneo para peões existente por baixo da 

Rua Batalhão de Caçadores, visto pretender-se valorizar o peão em toda 

a estrutura do núcleo histórico, não fazia sentido continuar a manter esta 

passagem, transportando-a então para a superfície. 

Com o intuito de valorizar o máximo possível o peão, decidimos estender 

o conceito a todo o bairro da Beira-Mar, valorizando o núcleo histórico, 

quem lá vive e quem chega para visitar, transformando o bairro numa 

unidade. Essa unidade é sentida através da uniformização dos 

pavimentos e do mobiliário urbano. Relativamente aos pavimentos,  
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Imagem_ 24|Passagem de peões subterrânea 
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propomos um desenho para praças e largos todo igual, desenho esse 

que passa pela repetição de um modulo que forma uma espécie de 

linha que se vai interligando com outras, quase como que uma estrutura 

de ADN64, marcando os espaços onde todos se interligam, onde trocam 

ideias, onde descansam, onde se observam elementos que muito sabem 

sobre a história dos locais, ou onde simplesmente se serpenteia os outros 

seguindo viagem. Estes desenhos seriam desenhados em calçada à 

portuguesa. 

Quanto ao restante pavimento, das ruas e passeios, optamos por 

introduzir um tipo de material liso, com alguma dimensão, que ao andar 

fosse confortável, sensação que pavimentos com materiais de dimensões 

pequenas muitas vezes condicionam. O material escolhido foi o granito 

cinza flamejado, sendo utilizado em toda a área a uniformizar. Como 

existia nessa área diferentes ruas com características diferentes, 

caraterizamos três tipos de ruas que, funcionando como ruas tipo com 

carater de exemplaridade, depois se aplicam a toda a área a 

uniformizar. Os três tipos de ruas caraterizados são: 

 Ruas partilhadas (tipo 1) 

 Ruas pedonais (tipo 2) 

 Ruas em frente de ria (tipo 3) 

Nas ruas do tipo 1, o que realizamos foi a redução da faixa de rodagem 

para os dois metros e meio, ganhando mais área para a faixa de 

circulação pedonal, e procedemos à redução do desnível entre a faixa 

de rodagem e o passeio, ficando apenas com cinco centímetros de 

diferença, para que, se necessário, o peão possa usufruir de toda a 

extensão da faixa de rodagem sem grande desconforto. A marcação do 

que é pedonal e do que é viário está diferenciado, para além do já 

referido desnível, pela colocação de dois lancis de granito e pelo próprio 

pavimento, introduzindo o revestimento de forma perpendicular à via no 

espaço destinado aos peões, e paralelamente à mesma no espaço 

considerado motorizado. Existindo ruas com diferentes larguras neste 

conjunto 1, optou-se por manter os lugares de estacionamento naquelas 

                                                           
64

 Ácido desoxirribonucleico  
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ruas onde a permanência dos mesmos não entrava em conflito com a 

circulação pedonal. 

Relativamente às ruas do tipo 2, a grande alteração deu-se ao nível dos 

pavimentos, introduzindo-se o lajeado. Por fim, nas ruas do tipo 3, aplicou-

se a mesma redução da faixa de rodagem e de desnível face ao 

passeio, favorecendo o passeio do lado do canal, alargando-o para que 

o peão possa disfrutar da constante relação visual com a água. Por 

questões de segurança e conforto é necessária a introdução de uma 

barreira entre o plano do passeio e o canal, funcionando essa barreira 

com um banco, onde os peões podem descansar e contemplar a 

paisagem ao longo de todo o passeio. 

Em todas as intervenções no pavimento foram introduzidas infraestruturas 

para a respetiva recolha de água, encontrando-se estas no eixo da via, 

quer seja pedonal quer viário, tendo sido dada especial atenção ao 

impacto que as mesmas iriam ter a nível visual, tentando minimizar ao 

máximo essas perceções. Um outro cuidado que se teve foi o bolear da 

aresta do lancil que separa a faixa de rodagem do passeio, para 

minimizar o risco de provocar algum estrago nos automóveis assim como 

para facilitar o acesso a garagens, ou em caso de alguma obstrução da 

via poderem utilizar, de forma simples, parte do passeio para 

conseguirem fluir. Todas estas intervenções visam tornar o peão como 

elemento maior no funcionamento do núcleo histórico, oferecendo-lhes 

condições para que possam percorrer as ruas do centro histórico de 

forma confortável, contribuindo para uma melhoria das condições de 

vida dos seus moradores. À semelhança do realizado em Guimarães pelo 

G.T.L., pretendia-se que, com a melhoria dos espaços públicos se 

desperta-se nos proprietários dos edifícios o interesse para reabilitarem os 

seus próprios edifícios, assim como levar os privados a quererem investir 

no núcleo histórico, funcionando esta reabilitação como incentivo para 

tal. 

 

 

 



REABILITAR SEM EXCLUIR   

| 122 
 

2.1.2|Intervenção em edifícios devolutos 

As intervenções em edifícios devolutos dividem-se em duas finalidades, 

uma pública e outra privada, visando o mesmo objetivo, a preservação 

dos residentes e a fixação de novos, dinamizando toda a estrutura 

existente no núcleo histórico preservando a sua linguagem arquitetónica. 

A vertente pública desta intervenção passa pela criação de 

equipamentos com o intuito de dinamizar a cidade e responder a 

necessidades existentes no núcleo histórico, necessidades que resolvidas 

vão contribuir para a melhoria das condições de vida dos habitantes. 

Tendo como base o trabalho elaborado pelo Gabinete Técnico de 

Guimarães, onde a escolha para a localização dos equipamentos recaiu 

sobre edifícios de exceção, “localizados em pontos estratégicos da área 

de intervenção, como sejam praças, cunhais de ruas ou com 

enfiamentos visuais privilegiados” (Barros, 2010:61), para que assim o 

impacto com a envolvente e o utilizador fosse maior, no núcleo histórico 

de Aveiro procuramos esse mesmo impacto, relacionando a localização 

dos equipamentos com o eixo pedonal de referência e respetivas 

praças, largos e jardins. A localização exata desses mesmos serviços ficou 

definida quando realizamos uma análise ao edificado, percebendo 

aqueles que, possíveis de criar impacto no utilizador, estariam em 

melhores condições de conservação e respetivo estado de ocupação, 

pois a intenção era dotar o centro com serviços em falta sem que isso 

implica-se a deslocação dos moradores do edifício a intervencionar. 

Posto isto, e estando o núcleo histórico de Aveiro bem servido de serviços 

públicos relacionados com o Estado, nomeadamente, Governo Civil, 

Palácio da Justiça, entre outros, optamos pela introdução de serviços 

que pudessem contribuir para a fixação dos residentes atuais e, ao 

mesmo tempo, despertando vontade de novos moradores se instalarem 

neste local, dotando o centro histórico com um espaço sénior, 

residências de estudantes e um gabinete encarregue de gerir e servir 

todas as questões relativas ao centro histórico de Aveiro, contribuindo 

para uma maior dinamização desta área, sendo que os dois primeiros 

serviços mencionados foram alvo de desenvolvimento na parte prática 

da disciplina. 
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Imagem_ 25|Planta de localização das intervenções em edifícios devolutos 



REABILITAR SEM EXCLUIR   

| 124 
 

|Espaço Sénior 

A escolha da implementação deste serviço deveu-se ao facto de no 

ponto desenvolvido no primeiro capítulo do trabalho, referente aos 

fatores que determinavam a realização de intervenções reabilitadoras 

nos centros históricos, o envelhecimento da população ser um dos 

fatores que contribuem para essa necessidade, visto que, 

maioritariamente, a população residente é idosa, facto que, devido ao 

objetivo que pretendemos alcançar relativo à manutenção na 

totalidade da população residente sendo-lhes melhoradas as condições 

de vida, leva-nos a incidir uma especial atenção nas necessidades que 

esta faixa etária acarreta, pois eles acompanharam de perto as 

mudanças que o núcleo antigo sofreu, proporcionadas pelo 

desenvolvimento da sociedade, fazendo parte da história dos locais, 

sendo fundamental fazer coincidir a questão física com a questão social 

do local, não ignorando os elementos que, juntamente com os edifícios, 

maior conhecimento sustentam sobre o núcleo histórico. 

Feita uma análise aos serviços públicos existentes na cidade percebemos 

que não existia nenhum espaço sénior, e, recorrendo ao INE, 

percebemos que 19,6% da população residente nesta zona, 

nomeadamente nas freguesias de Vera Cruz e Glória, tem mais de 65 

anos, achamos necessário implementar este tipo de serviço, oferecendo 

a esta classe etária um espaço direcionado para as suas necessidades, 

visto que, atualmente, encontram nas ruas e nas praças os seus 

passatempos, sendo desta forma que estabelecem as suas relações com 

os outros. Mas, nem sempre esse contacto com os outros é possível, 

quando as condições climatéricas não são favoráveis grande parte 

deste grupo populacional vê-se forçado a permanecer nos seus lares 

com receio de verem a sua saúde afetada com gripes e constipações, 

só que essa privação do convívio com os outros, essa falta de ocupação, 

de partilha, leva à solidão que faz com que eles envelheçam mais 

rapidamente, pois, a “solidão procura solidão e, quanto mais uma pessoa 

se isola, à medida que o tempo vai passando, mais isolada quer estar” e 

quando “se apercebem que a solidão é a sua companhia, o rosto 

entristece, a alma desvanece, um forte pesar parece invadir o 

pensamento” (Fernandes, 2007:36), diminuindo a qualidade de vida, e o  
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Imagem_ 26|Edifício do espaço sénior  
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que pretendemos é precisamente contrariar essa diminuição, dotando o 

centro histórico com um espaço que permite aos idosos manter a 

interação, o convívio, ocupando-os diariamente sem que isso implique 

custos, pois como já referimos no capitulo anterior, é uma população que 

maioritariamente dispõe de reduzidos recursos financeiros. 

A localização deste serviço efetuou-se na esquina da Praça 14 de Julho 

com a Rua Mendes Leite, essa localização deveu-se ao facto de, 

atualmente, ser na Praça Joaquim Freitas e na Praça 14 de Julho que 

grande parte dos seniores se reúne, fator que, com a implementação do 

Espaço Sénior nesta zona, faz com que os hábitos e as rotinas não 

tenham de ser quebrados, preservando assim o carater identitário que os 

seniores conferem a estes locais. A opção de localizar o serviço junto à 

Praça 14 de Julho deveu-se também ao facto de ser um local mais 

resguardado do conflito gerado pela circulação automóvel 

relativamente à Praça Joaquim Freitas, conferindo ao Espaço Sénior uma 

maior tranquilidade e “despreocupação” por parte dos seus utilizadores 

e de toda a sua envolvente. Um outro elemento que conferiu a 

localização do Espaço Sénior para este local, foi a inexistência de um 

edifício com condições para albergar um programa deste tipo junto à 

Praça Joaquim Freitas, visto os existentes serem de pequenas dimensões 

ou não corresponderem aos requisitos pretendidos, isto é, estarem 

devolutos ou não provocarem o impacto que um edifício que se 

encontra numa esquina provoca. 

Posto isto, o edifício escolhido para a introdução do Espaço Sénior tem 

três pisos, encontrando-se exteriormente em condições razoáveis, sendo 

que a maior necessidade seria a substituição das janelas e portas dos 

pisos superiores, estando as do rés-chão em boas condições, embora 

completamente desenquadradas face à identidade do edifício, devido 

ao facto de estar a funcionar um restaurante no mesmo. Quanto ao seu 

interior não foi possível obter qualquer tipo de informação, utilizando para 

o exercício apenas as suas paredes exteriores e respetivo telhado como 

únicos elementos existentes. Este edifício tem duas fachadas que 

confrontam com a rua, estando as outras duas encostadas a 

construções, assim, decidimos propor para o rés-chão do edifício a área 

de convívio do equipamento, com o intuito de este se melhor relacionar  
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Imagem_ 27|Momentos de convívio entre os séniores  
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Imagem_ 28|Plantas Espaço Sénior 
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com o exterior, de forma simples e rápida através do contacto que 

ambas as fachadas criam com o exterior, criando quase que uma 

continuação do exterior no edifício. Para os restantes pisos, introduzimos 

um espaço amplo polivalente, abrindo a possibilidade de se criarem 

atividades capazes de despertar o interesse dos seniores, ajudando-os a 

ocupar melhor o seu dia-a-dia, isto relativo ao primeiro piso, quanto ao 

segundo piso introduziu-se a área administrativa e por fim, no terceiro 

piso, instalou-se o gabinete da direção. 

Sendo este edifício de construção antiga, havia a necessidade de lhe 

melhorar as condições internas, devido à ausência de isolamentos 

térmicos, que à data era uma técnica não utilizada mas que atualmente 

é indispensável, principalmente para que se possa usufruir com todo o 

conforto de construções com estas. Visto a área interior não ser muita e a 

possibilidade de introduzir o isolamento térmico pelo exterior não ser 

considerada válida, houve a necessidade de encontrar um sistema que 

responde-se de forma eficaz ao pretendido, dotar o edifício com 

isolamento térmico minimizando o consumo de área interna. O sistema 

encontrado que respondia a estes parâmetros foi o ISODUR65, um sistema 

de rápida execução e de elevado rendimento, o que se traduz numa 

redução de custos relativos à mão-de-obra. A mesma necessidade surgiu 

relativamente ao telhado, pois optou-se por transformar essa área em 

espaço útil, que devido à acentuada inclinação do telhado possibilitou 

ter um pé direito suficiente para a utilização deste piso na sua área 

central. Para esta zona a solução de isolamento utilizada foi a de 

isolamento térmico contínuo sob as varas da estrutura do telhado66, 

tratando-se também de uma solução de rápida execução. 

Relativamente à composição dos alçados houve alterações ao nível do 

rés-chão pois, mesmo sem qualquer tipo de informação do edifício  

                                                           
65

 “O ISODUR é uma argamassa técnica inovadora, que se caracteriza por permitir em simultâneo 
o desempenho e a proteção térmica de fachadas. É um pó pronto a misturar com água em obra, 
constituído por cimento Branco Secil, agregados leves de EPS e aditivos especiais, sendo aplicado 
diretamente sobre a superfície a isolar, moldando-se facilmente a qualquer forma arquitetónica, 
garantindo sempre a máxima aderência à superfície” – 
www.isodur.pt/layout.asp?area=2&subarea=3 
66

 “a colocação de isolante sob a forma contínua na face inferior das varas tem a vantagem de 
garantir uma maior uniformidade da cobertura em termos de resistência térmica”(Santos, 
2009:60) 
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Imagem_ 29|Alçados Espaço Sénior 
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original, era notória a existência de modificações face ao original, então 

redesenhou-se o alçado do rés-chão, quer o voltado a poente quer o 

voltado a sul. No alçado poente pegamos nos vãos do segundo piso e 

reproduzimo-los no rés-chão, mantendo a porta central existente, quanto 

ao alçado sul as alterações foram menores, manteve-se as duas portas 

laterais e introduziu-se uma nova porta entre elas, aplicando o ritmo 

existente no alçado do edifício vizinho, tornando uniforme todo o alçado 

sul do quarteirão. Nos restantes pisos permaneceram os vãos originais 

alterando apenas a mansarda do telhado, voltada a poente, onde se 

eliminou a existente e criaram-se três mansardas novas, alinhadas com os 

vãos laterais do primeiro piso e outra com a porta central do mesmo. 

Com isto, e tendo como base os vãos originais do primeiro e segundo 

piso, criamos um alçado ritmado, onde o rés-chão assemelha-se ao 

segundo piso e o primeiro piso assemelha-se ao terceiro. 

Nesta intervenção pretendíamos responder aos dois objetivos67 presentes 

na base de todo o processo, criando um espaço que responde-se a 

algumas das necessidades da população com o intuito de contribuir 

para a sua manutenção na zona histórica, oferecendo-lhes boas 

condições aquando da usufruição do espaço, daí a necessidade de 

adaptar o edifício às atuais exigências (introdução de elevador, de 

isolamentos térmicos, etc.), preservando e melhorando os elementos 

identitários do edifício, mantendo a sua autenticidade. 

 

|Residências de Estudantes 

Estando anteriormente a trabalhar para uma faixa etária mais avançada, 

decidimos voltar-nos para aqueles que são o futuro de amanhã, aqueles 

que vão garantir a continuidade das gerações mais idosas, e tendo os 

mais jovens um papel importante na dinâmica e vivência das cidades e, 

existindo em Aveiro uma Universidade, decidimos introduzir algumas 

residências de estudantes no núcleo antigo da cidade, captando para 

este local gentes novas, capazes de dar uma outra vida ao núcleo 

histórico. Assim como a Universidade veio influenciar uma crescente  
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Imagem_ 30|Planta de localização das residências de estudantes 
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educação terciária na vida económica da cidade e contribuir para o 

arranjo do tecido urbano e respetiva afirmação da comunidade local na 

sociedade portuguesa, pretendemos que, com a criação destas 

residências de estudantes, esses aspetos se possam reforçar e ao mesmo 

tempo ligar o núcleo histórico à Universidade, para que mutuamente se 

desenvolvam. 

Posto isto, e tendo como base o mesmo processo utilizado no espaço 

sénior, decidimos introduzir as residências de estudantes em três lotes, 

todos eles relacionados com o eixo estruturante e em condições 

devolutas ou sem construção, evitando assim a deslocação 

populacional. Um outro aspeto tido em conta para a fixação do 

respetivo serviço foi a relação que eles mantinham com os acessos à 

universidade, visto ser um aspeto importante para tornar viável o 

funcionamento das residências. Esse acesso faz-se de forma simples e 

rápida encontrando-se, também, o acesso a transportes públicos 

próximo. Com o intuito de captar o máximo de jovens possíveis para o 

centro histórico, aquando da definição da localização das residências, 

foi realizada uma análise aos espaços públicos na tentativa de perceber 

as vivências noturnas e diurnas, assim como os espaços de lazer nas 

proximidades, para puderem contribuir para o despertar do interesse nos 

jovens em virem para estas residências. Após tudo isto, introduzimos duas 

residências de estudantes em dois lotes junto à Praça do Marquês de 

Pombal, com frentes para a rua de Coimbra, e outras duas residências 

num lote junto ao Largo Capitão Maia Magalhães Lima, entre a rua 

Campeão das Províncias e a rua Manuel Firmino, sendo esta 

desenvolvida na parte prática da disciplina. Devido à relação que todas 

elas estabelecem com o eixo estruturante e com zonas de convívio 

públicas, torna-se fácil a interação entre elas e entre a cidade e seus 

utilizadores, criando uma maior vivência nas ruas, diminuindo alguma da 

insegurança sentida por quem percorre as ruas à noite. 

Assim, desenvolvemos o lote proposto junto ao Largo Capitão Maia 

Magalhães Lima. A escolha deste lote deveu-se ao facto de, para além 

da proximidade a acessos e transportes públicos à Universidade, da 

relação que mantinha com espaços de lazer, cultura e convívio através 

de maioritariamente eixos pedonais, de se encontrar devoluto e com  
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Imagem_ 31|Alçados Residência de Estudantes 
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significativas dimensões tendo duas frentes para a rua, o lote na sua 

frente de cota inferior, voltada para a rua Manuel Firmino, mantinha 

parte da fachada principal do edifício que outrora existiu, mostrando ser 

um edifício cujo interesse arquitetónico deveria ser significativo. Esta 

intuição ficou comprovada quando, através de imagens disponibilizadas 

pelo professor e pelas informações obtidas junto do Gabinete de 

Atendimento Integrado de Aveiro, se verificou que o edifício existente era 

uma mais-valia para o património construído do núcleo central, 

possuindo um significativo interesse arquitetónico, tendo sido de lamentar 

deixarem-no ruir. Face a isto, decidimos dar àquela fachada solitária o 

que outrora a completava, voltando a reconstruir o edifício, dando-lhe 

uma nova vida, uma nova funcionalidade. Mas para reconstruir algo que 

já não era visível e sendo fundamental preservar a autenticidade do 

edifício, elaboramos uma pesquisa sobre o mesmo, na tentativa de 

perceber como ele se estruturava e qual a composição dos seus 

materiais, deparando-nos com um edifício com paredes exteriores em 

alvenaria de pedra argamassada, sendo rebocadas nas duas faces com 

exceção das empenas, recaindo sobre elas o peso dos pavimentos e da 

cobertura, pois eram elas que os suportavam. Quanto às paredes 

interiores, elas eram de dois tipos, em adobe e em alvenaria de pedra 

argamassada, sendo esta uma parede central ao nível do rés-chão, cuja 

função era suportar as vigas dos pavimentos. Relativamente ao telhado, 

a cobertura era constituída por treliças de madeira, apoiadas nas 

paredes exteriores principal e posterior, sendo sobre as madres, assente 

telha cerâmica de aba e canudo. Existiam também umas mansardas 

formadas por uma estrutura de madeira. 

Face a esta informação, tentamos manter ao máximo os elementos do 

edifício original, preservando as escadas, o corredor central existente em 

todos os pisos, as direções que as paredes internas seguiam, as 

mansardas, os vãos dos alçados, havendo apenas alterações ao nível da 

constituição material das paredes interiores, e respetiva eliminação de 

algumas, para dessa forma se conseguir introduzir o serviço proposto. A 

distribuição que propomos passa por, ao nível do rés-chão introduzir os 

espaços de convívio e de serviços, deixando para o primeiro e segundo 

piso a localização dos quartos, oferecendo uma maior privacidade aos  
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seus utilizadores. Estes quartos foram definidos através de um módulo 

simples que se vai repetindo. 

Tratando-se de um lote com significativa dimensão, optamos por, na 

zona de cota alta do mesmo, com frente para a rua Campeão das 

Províncias, introduzir um novo bloco de residências, que viria a rematar o 

lote e a completar funcionalmente o outro bloco de residências 

existente. Se na parte baixa do lote outrora tinha existido um edifício cujo 

quisemos recuperar, nesta área não tinha existido nenhuma construção, 

funcionando anteriormente como logradouro do edifício recuperado. 

Assim, visto o Largo Capitão Maia Magalhães Lima estar limitado por, 

maioritariamente, construções contemporâneas, decidimos introduzir um 

volume novo, voltado para essa corrente artística, relacionando-se com 

a sua envolvente. Este bloco é composto por dois pisos sendo a 

cobertura utilizável, oferecendo uma vista sobre o núcleo histórico 

diferente da encontrada ao nível térreo. À semelhança do efetuado no 

bloco reconstruido introduzimos no rés-chão as áreas de convívio, e, 

deixando para esta nova construção, a área administrativa dos dois 

blocos de residências. Os restantes dois pisos ficaram para os quartos, 

utilizando o mesmo módulo definido na construção anterior. Entre os dois 

blocos foi introduzido um pátio exterior para que, para alem das salas de 

convívio, ambos os utilizadores tivessem um espaço onde se pudessem 

relacionar, sendo esse espaço exterior mas privado. 

Com isto, pretendíamos dinamizar o núcleo histórico, com a introdução 

de gente jovem, oferecendo-lhes condições para optarem por residir 

neste núcleo, contribuindo para a continuidade dos moradores, que 

vendo a dinâmica e a vivência existente no núcleo antigo não vão 

querer sair. Com o reerguer do edifício que outrora existiu, quisemos repor 

um pedaço de construção que acompanhou parte do crescimento e 

desenvolvimento do núcleo histórico, adaptando-o aos atuais modos de 

vida e suas exigências68, contribuindo para a preservação da identidade 

arquitetónica do núcleo. 

 

                                                           
68

 Relativamente ao conforto foi introduzido isolamento térmico em todo o edifício, utilizando o 
sistema ISODUR nas paredes exteriores e no telhado o sistema de isolamento térmico contínuo 
sob as varas da estrutura do telhado, à semelhança do realizado no espaço sénior. 
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|Habitação 

Anteriormente referimos que a intervenção em edifícios devolutos se 

dividia em duas vertentes, uma pública, vindo a ser desenvolvida, e uma 

vertente mais privada que passamos a explicar. Esta vertente envolve 

uma atuação municipal, incidindo na aquisição de edifícios que tenham 

sido abandonados ou se encontrem devolutos devido a casos de 

insolvência dos respetivos proprietários. Para se perceberem quais os 

edifícios que respondiam a estes parâmetros, recorremos ao 

levantamento realizado ao estado de ocupação dos edifícios, 

procedendo à respetiva identificação dos lotes que estando em estado 

de conservação razoáveis se encontravam devolutos, sem desprender 

da relação com o eixo estruturante. Para estes lotes, pretendia-se que a 

câmara os adquirisse procedendo à respetiva reabilitação onde era 

essencial preservar o existente, não descaraterizando o interior dos 

edifícios, nem a sua função que era a habitação, colocando-as depois, 

disponíveis para venda ou arrendamento. Com isto abria-se a 

possibilidade de introdução de novos moradores, quer a tempo definitivo 

ou temporário, evitando que os edifícios entrem em situações de mau 

estado levando depois à ruína, criando situações desagradáveis a quem 

percorre o núcleo histórico. 

 

|Gabinete do Centro Histórico 

Visando agora o bom funcionamento de toda a zona histórica, achamos 

por bem, introduzir um gabinete no centro histórico encarregue de 

garantir esse bom funcionamento. A este gabinete iam competir funções 

como por exemplo: 

 Promover e executar estudos, projetos e ações no sentido 

da salvaguarda do património histórico e arquitetónico 

existente; 

 Elaborar, propor e divulgar regras de intervenção 

urbanística na área em questão; 
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Imagem_ 33|Edifício para o Gabinete do Centro Histórico de Aveiro 
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 Executar ou acompanhar obras de recuperação de 

edifícios e espaços públicos na área histórica; 

 Apoiar intervenções de carater social que visam o 

desenvolvimento da zona histórica; 

 Atuar coordenadamente com outros serviços da câmara 

na analise, licenciamento, acompanhamento e fiscalização 

de obras a realizar na área histórica e, 

 Sensibilizar e dialogar com a população para a 

necessidade de preservar a área histórica. 

A localização que propomos para este serviço é junto à Praça Joaquim 

de Melo Freitas, num edifício que apesar de se encontrar num ponto 

estratégicos da cidade não está a ser devidamente valorizado. É um 

edifício com uma frente pequena mas que se destaca pela sua 

arquitetura, não estando, atualmente, a ser-lhe dado o devido valor, 

encontrando-se devoluto à exceção do rés-chão onde funciona um 

serviço de comércio. Devido à sua localização, bem no núcleo histórico 

e voltado para uma das praças mais emblemáticas da cidade, e devido 

à sua arquitetura, achamos ser o edifício certo para a introdução do 

gabinete do centro histórico que, funcionando no seio da população, ia 

fortalecendo a relação com os mesmo, ganhando a sua confiança69. 

Com o cumprimento destas funções, iriamos ter um centro histórico 

agradável, esteticamente mais cuidado evitando excessivos 

traumatismos e mais uniforme, sendo a sua identidade preservada ao 

longo dos tempos. Melhoradas as condições daquilo que o núcleo tinha 

para oferecer iria obter-se o bom funcionamento do núcleo histórico, 

contribuindo uma vez mais para a manutenção dos moradores e fixação 

de novos. 

Estas medidas, assim como todas as outras mencionas, visam contribuir 

para o bom funcionamento do núcleo central e respetiva dinamização, 

preservando a sua autenticidade, pois “a cidade nos parece 

manifestamente mais autêntica, logo mais bela, na assunção dramática 

da sua própria tragédia do que na eventual exibição de um qualquer 

trajo domingueiro” (Gigante, 2000:255).  

                                                           
69

 À semelhança do efetuado pelo Gabinete Técnico Local de Guimarães, quando colocaram o seu 
gabinete na Casa da Rua Nova 
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| Conclusão 

 

Foi nossa intenção, com este trabalho, perceber como é que, através da 

reabilitação urbana, se conseguia minimizar a exclusão social, visto a 

reabilitação urbana ser, cada vez mais, um processo que se sobrepõe à 

construção nova, sendo atualmente mais vantajoso utilizar edifícios 

existentes, renovando-os, mesmo que isso implique uma reabilitação 

profunda, devido às atuais necessidades de adaptabilidade exigidas, 

tornando-se num excelente processo que visa reanimar os espaços, neste 

caso, os centros históricos, melhorando a qualidade de vida dos seus 

habitantes. 

Apesar dos vários esforços existentes em torno da questão da 

reabilitação urbana e dos vários instrumentos criados, tanto a nível 

nacional como europeu, em que alguns obtiveram sucesso, outros 

acabaram por ser revistos, substituídos ou até mesmo extinguidos. Este 

ainda continua a ser um processo bastante complexo, onde os apoios 

financeiros, nomeadamente os do Estado, nem sempre são suficientes 

face às necessidades de reabilitação das cidades, fazendo com que 

muitas vezes algumas delas fiquem sem condições de procederem às 

operações planeadas e necessárias. Esta falta de recursos para a 

manutenção faz com que os centros históricos se degradem com o 

avançar dos tempos, levando a que estes núcleos sejam abandonados, 

quer a nível habitacional quer comercial, que por sua vez vai conduzir à 

falta de atratividade e logo ao afastamento do turismo, sendo este um 

fator de extrema importância para a economia local e nacional da 

atualidade, valendo a pena rever tal situação. Mas não é só a questão 

económica que deve ser tida em conta aquando destas intervenções 

reabilitadoras, os habitantes do respetivo núcleo a intervencionar devem 

ser tidos como fundamentais em todo o processo, evitando processos de 

substituição social. O CRUARB é um exemplo onde essas questões foram 

tidas em consideração, mostrando-se um organismo ativo e capaz, 

conciliando a questão da reabilitação com a da preservação, tanto dos 

moradores como das identidades dos locais, e apesar de não ter 

cumprido com todos os seus objetivos, conseguiu com eficácia intervir 

em zonas criticas, conduzindo a cidade do Porto a Património Mundial. 
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As SRU´s também tiveram um papel muito importante nas questões da 

reabilitação urbana, tornando-se num grande impulsionador da sua 

realização, apesar de a sua criação não estar ao alcance de todos os 

municípios, devido à dimensão das mesmas, e visto que a reabilitação 

urbana é vista como um processo que reanima e revitaliza o núcleo 

degradado, era fundamental rever os instrumentos de apoio, dando a 

possibilidade de todas as cidades com centros históricos terem os apoios 

necessários para procederem às operações de reabilitação, evitando 

estados que originam a sua desertificação. Uma outra peça fundamental 

neste processo foram os GTL´s, de que destacamos o GTL de Guimarães, 

onde importa realçar a qualidade técnica com que desenvolveram as 

suas intervenções, quer as de conservação, de reabilitação ou de 

renovação, mostrando-se pioneiro no esforço pela utilização das 

técnicas e dos materiais tradicionais, promovendo a realização de cursos 

de formação para aprendizes de técnicas e ofícios da construção 

tradicional, exigindo a sua aplicabilidade nas intervenções, fazendo com 

que, por um lado, as técnicas tradicionais não fossem esquecidas e por 

outro, que as intervenções não descaraterizassem o existente e a sua 

identidade. Conseguiram manter sempre um equilíbrio entre o que muda 

e aquilo que permanece, fazendo com que Guimarães se tenha tornado 

num modelo de referência no campo da conservação do património 

urbano, mantendo a sua autenticidade. E é com base neste modelo que 

olhamos para o centro histórico de Aveiro, reabilitando-o em vista da sua 

dinamização mas respeitando os seus valores intrínsecos, direcionando 

intervenções que visam os mais jovens mas também os moradores mais 

idosos, pois são quem muito conhece do local e das suas transformações, 

enriquecendo a última etapa das suas vidas, dando-lhes um sentimento 

de conforto, de bem-estar, para que o gosto pela vida permaneça, 

fazendo com que, assim como os jovens, gostem de viver no centro 

histórico e ali queiram permanecer. 

Assim, podemos concluir que a reabilitação sem exclusão é uma 

operação possível, ao mesmo tempo que torna mais atrativa e mais 

competitiva a cidade, fator que hoje em dia é de grande importância 

para o desenvolvimento de cada região, podendo a reabilitação ser um 

instrumento arquitetónico utilizado para e pelas pessoas, contra 

processos de gentrificação. 
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|Glossário 

 

 

Adaptação - a adaptação será a adequação de um bem a uma nova 

finalidade sem que a sua significação cultural seja destruída. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 

Área de Intervenção - espaço geográfico considerado para efeitos de 

urbanização, reabilitação ou regeneração, o qual pode ser constituído por 

terrenos e imoveis de diferentes proprietários (privados ou públicos). 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Conservação - e o conjunto de atitudes de uma comunidade dirigidas no 

sentido de tornar perdurável o património e os seus monumentos. A conservação 

e feita no respeito pelo significado da identidade do monumento e dos valores 

que lhe estão associados. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 

Edificação - atividade ou o resultado da construção, reconstrução, ampliação, 

alteração ou conservação de um imóvel destinado a utilização humana, bem 

como de qualquer outra construção que se incorpore no solo com carater de 

permanência. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Edifício – construção permanente, dotada de acesso independente, coberta, 

limitada por paredes exteriores ou paredes-meeiras que vão das fundações à 

cobertura, destinada a utilização humana ou a outros fins. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 
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Espaço Urbano - área de solo urbano, distinta dos espaços verdes de utilização 

coletiva, que se destina a prover necessidades coletivas de estadia, recreio e 

lazer ao ar livre. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Espaço verde - área de solo enquadrada na estrutura ecológica municipal ou 

urbana que, além das funções de proteção e valorização ambiental e 

paisagística, se destina à utilização pelos cidadãos em atividades de estadia, 

recreio e lazer ao ar livre. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Identidade - é entendida como a referência comum de valores atuais, 

emanados de uma comunidade, e os valores do passado identificados na 

autenticidade do monumento. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 

Identidade cultural - princípio de afirmação, de criação e de livre determinação, 

através da qual cada povo exprime a continuidade entre o seu passado, o seu 

presente e o seu futuro, ao mesmo tempo que se constitui em medida de poder 

contribuir para enriquecer e fecundar o património comum da Humanidade. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 

Monumento Histórico - a noção de monumento histórico compreende a criação 

arquitetónica isolada, bem como o sítio urbano ou rural que dá testemunho de 

uma civilização particular, de uma evolução significativa ou de um 

acontecimento histórico. Estende-se não só às grandes criações mas também às 

obras modestas, que tenham adquirido, com o tempo, uma significação cultural. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 

Património - e o conjunto das obras do homem nas quais uma comunidade 

reconhece os seus valores específicos e particulares e com os quais se identifica. 
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A identificação e a especificação do património e, assim, um processo 

relacionado com a seleção de valores. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 

Património Cultural - serão considerados como património cultural: 

- os monumentos: obras arquitetónicas, de escultura ou de pintura 

monumentais, elementos ou estruturas de natureza arqueológica, inscrições, 

cavernas e grupos de elementos que tenham um valor universal excecional do 

ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

 - os conjuntos: grupos de construções isoladas ou reunidas que, em 

virtude de sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, tenham um 

valor universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência; 

 - os lugares notáveis: obras do homem ou obras conjugadas do homem e 

da natureza, bem como as zonas, inclusive lugares arqueológicos, que tenham 

valor universal excecional do ponto de vista histórico, estético, etnológico ou 

antropológico. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 

Plano de Pormenor - desenvolvimento e concretização de propostas de 

organização espacial de qualquer área específica do território municipal 

definindo com detalhe a conceção da forma de ocupação e servindo de base 

aos projetos de execução das infraestruturas, da arquitetura dos edifícios e dos 

espaços exteriores, de acordo com as prioridades estabelecidas nos programas 

de execução constantes do plano diretor municipal e do plano de urbanização. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Preservação - será a manutenção no estado da substância de um bem e a 

desaceleração do processo pelo qual ele se degrada. A preservação limita-se a 

proteção, a manutenção e a eventual estabilização da substância existente. 

Não poderão ser admitidas técnicas de estabilização que destruam a 

significação cultural do bem. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 
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Reabilitação Urbana - intervenção sobre o tecido urbano existente em que o 

património urbanístico e imobiliário é mantido e modernizado, através de obras 

de beneficiação das infra-estruturas urbanas e de obras de reconstrução, 

alteração, conservação, construção ou ampliação de edifícios. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Renovação Urbana - intervenção sobre o tecido urbano existente em que o 

património urbanístico e/ou imobiliário é substituído, no seu todo ou em parte 

muito substancial. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Requalificação Urbana - operação de renovação, reestruturação ou 

reabilitação urbana, em que a valorização ambiental e a melhoria do 

desempenho funcional do tecido urbano constituem objetivos primordiais da 

intervenção. 

«in Plano Estratégico EPUL, 2009/2013» 

Salvaguarda - Entende-se por salvaguarda a identificação, a proteção, a 

conservação, a restauração, a reabilitação, a manutenção e a revitalização 

dos conjuntos históricos ou tradicionais e de seu entorno. 

«in Manual de Reabilitação e Manutenção de Edifícios, Guia de intervenção, 

Inovadomus, 2011» 
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