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PREFÁCIO

Nos últimos seis anos a Universidade Lusófona do Porto tem organizado as Jornadas em

Reabilitação de Infraestruturas e de Edifícios, reforçando a divulgação de técnicas e tecnologias

associadas a reabilitação de edifícios correntes e tentando trazer para a discussão novos temas

ligados à reabilitação, em particular, a necessidade de reabilitação, manutenção e gestão das

infraestruturas. Na última edição deste evento foram focadas áreas distintas, mas com pontos

de contacto importantes, nomeadamente as políticas de regeneração e reabilitação urbana e

como estas interagem com a reabilitação dos edifícios e das infraestruturas existentes.

A aposta na reabilitação das construções nos últimos anos traduz-se hoje num saber

consolidado, sendo que os técnicos envolvidos no processo apresentam elevadas competências

técnicas e humanas, as quais permitem uma intervenção planeada nos processos e uma

integração coerente das diferentes abordagens do projeto, arquitetónica, técnica e financeira.

Por outro lado as infraestruturas necessitam de uma intervenção constante, quer para

responderem às alterações das exigências funcionais quer tendo em vista uma rentabilização e

valorização do património existente. Deste modo, o elevado desenvolvimento e investimento no

passado, tornam a conservação, reabilitação e reforço de infraestruturas como um mercado de

elevado potencial num futuro muito próximo.



Novos desafios são assim colocados à arquitetura, engenharia e construção, passando por

investimentos futuros em manutenção, renovação e reabilitação seja dos edifícios seja das

infraestruturas existentes: visando uma melhoria da qualidade de vida das populações e

servindo como motor para o desenvolvimento da competitividade do setor.

A presente publicação resulta da compilação das apresentações (acompanhadas por um breve

resumo das mesmas) levadas a cabo pelos diversos oradores nas VI Jornadas em Reabilitação de

Infraestruturas e de Edifícios, realizadas em 25 de Maio de 2017 na Universidade Lusófona do

Porto.

Nuno Correia dos Santos, Hugo Rodrigues, João Rio, Joaquim Pais Barbosa
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Hoje as cidades devem ser planeadas para serem eficientes e mais resilientes.

A REABILITAÇÃO / REGENERAÇÃO URBANA pode ser o motor desta mudança de paradigma,

dinamizando os espaços urbanos com outras funções que determinem de forma positiva

atratividade do nosso território.

Esta apresentação apresenta de forma sucinta a estratégia defendida pelo Município de Vila

Nova de Gaia nesse sentido. Prosseguir um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.

Consideramos o espaço público o denominador comum da vida urbana que representar a

identidade cultural e histórica da cidade. Dinamizar e preservar esta identidade com vida é o

objetivo.

RESUMO
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1.Caracterização do concelho de Vila Nova de Gaia

2. Estratégia Municipal de reabilitação e regeneração urbana

3. Jardim do Morro
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GAIA

302 mil habitantes
concelho mais populoso do Grande Porto

Menor percentagem de fogos habitados

Maior número e percentagem de fogos vagos

entre os concelhos limítrofes do Porto

“alojamento familiar vago” (INE) - alojamento familiar desocupado e que está disponível para venda, arrendamento, demolição 
ou outra situação no momento de referência
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PDM 2009 → PROGRAMAR A EXPANSÃO

CONJUNTURA  ACTUAL

80% fogos habitados 

12,5% fogos vagos (18 000)

8% fogos uso sazonal
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ESTRATÉGIA DE REGENERAÇÃO 
E REABILITAÇÃO URBANA 

Município de Vila Nova de Gaia

2014-2017

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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• O excessivo consumo de recursos e de território

• Uma fase de profunda crise económica 

• Excelente oportunidade para repensarmos o modelo urbano mais eficiente.

• Cidades mais compactas e complexas, verdes e participativas

• Sustentabilidade do ecossistema urbano. 

• Cada território tem as suas especificidades e potencialidades próprias. 

• Planeamento suficientemente flexível e dinâmico para se adaptar às exigências de 

cada cidade.

Fortalecimento de 3 pilares de sustentabilidade o territorial/ambiental (cidades 

eficientes), o social e o económico(cidade multifuncional, geradora de novas atividades 

e riqueza adaptada)

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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 Hoje os modelos de cidade devem ter um planeamento urbano que se adapte 

ao cidadão, transformá-las numa cidade amiga, com serviços, equipamentos 

e espaços públicos próximos, com reabilitação do edificado existente, a 

promoção de eficiência energética e mobilidade amiga do cidadão.

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

16



RIE 2017 17

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO



RIE 2017

o aumento de complexidade urbana

• O incentivo de uso misto do solo urbano, coexistência de usos 

residenciais, equipamentos, atividades comerciais e empresariais que 

se relacionem;

• Favorecer a deslocação pedonal de curta distância, e o intercâmbio 

entre pessoas e diversidade do tecido social;

• Desenvolver usos de pisos térreos  ou espaços comuns abandonados 

para usos não residenciais, mas compatíveis com os mesmos;

• Melhorar as ligações e de transporte polos urbanos, favorecendo a 

mobilidade local;

• Tornar o espaço público mais atrativo e também produtivo, pois pode 

integrar atividades económicas adaptadas;
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NOVOS DESAFIOS DE PLANEAMENTO

reponderar a programação (UOPG)

+ 

avaliar a execução (monitorização + REOT) 

+

implementar novos modelos de planeamento pró-activo e participado 

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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REABILITAÇÃO

intervenção territorial integrada de

VALORIZAÇÃO DO SUPORTE FÍSICO

REGENERAÇÃO

intervenção territorial integrada de

REABILITAÇÃO

+

REVITALIZAÇÃO ECONÓMICA, SOCIAL E 

CULTURAL

REFORÇO DA COESÃO E DO POTENCIAL 

TERRITORIAL

MATERIAL + IMATERIAL

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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REGENERAÇÃO ←→ SUSTENTABILIDADE

ambiental

paisagem património arquitectónico

investimento imobiliário memória colectiva

económico social

actividades lucrativas iniciativas cívicas

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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reconhecer as morfologias pré-existentes

respeitar a herança valorizar a memória

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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objectivos

estratégicos

identificar ESPAÇOS de OPORTUNIDADE para a

REGENERAÇÃO URBANA e para a

COMPETITIVIDADE da 

CIDADE EXISTENTE

criar FORMAS DE ACTUAÇÃO EFICIENTES e 

PRIORIZADAS no território
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objectivos

estratégicos

identificar ESPAÇOS de OPORTUNIDADE para a
REGENERAÇÃO URBANA e para a

COMPETITIVIDADE da 
CIDADE EXISTENTE

criar FORMAS DE ACTUAÇÃO EFICIENTES e 
PRIORIZADAS no território

REGENERAÇÃO ←→ SUSTENTABILIDADE

optimizar recursos e 
infraestruturas

compactar a cidade

coesão social e territorial

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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elementos 

estruturantes do 

território
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O Rio Douro, da foz…
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O Rio Douro, da foz……às encostas
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núcleos primitivos 
junto ao Douro
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O Rio Douro, da foz……às encostas

sítios
arqueológicos

Castelo de Gaia
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Mosteiros e o recurso ‘água’
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O Rio Douro, da foz……às encostas
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O Rio Douro, da foz……às encostas
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O Rio Douro, da foz……às encostas
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Água como recurso agrícola e industrial
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…às encostas
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Água e bacias agrícolas
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…às encostas
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…às encostas
Gestosa de Baixo
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…às encostas
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Caminhos e centralidades urbanas
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Carvalhos
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Quinta da Granja ou Quinta do Bispo
século XVIII

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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Quinta da Camarinha
século XX

Praia da Granja
século XIX-XX
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A ferrovia e a industrialização
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PROPOSTA DE ACTUAÇÃO  

IDENTIDADE + ESPAÇO PÚBLICO + PAISAGEM

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO

47



RIE 2017

PROPOSTA DE ACTUAÇÃO: REABILITAR A IDENTIDADE
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PROPOSTA DE ACTUAÇÃO: QUALIFICAR O ESPAÇO PÚBLICO

O que manter

O que transformar
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PROPOSTA DE ACTUAÇÃO: VALORIZAR A PAISAGEM
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REGENERAR para desenvolver.

Prosseguir um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo.
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 A avaliação global da área piloto foi de 3,18 pontos numa escala de 1 a 5.

 Avaliação negativa ou muito negativa por 27,1% dos entrevistados e 

positiva ou muito positiva por 37,6%. 

 As piores caraterísticas da área piloto foram a participação do cidadão 

(2,50), as áreas verdes (2,67) e o ruído (2,94).

 As melhores características da área piloto são o ambiente social (3,38) e a 

qualidade paisagística (3,88). 

 Cerca de 88% dos entrevistados afirmam ter “ouvido falar de Alterações 

Climáticas” e suas implicações na vida urbana.

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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 47% dizem conhecer medidas do Município de Vila Nova de Gaia, para a 

mitigação daquelas, enquanto quase 35% dizem desconhecer.

 Quando se questiona se realizam eles ações nesse sentido, como sejam 

reciclagem, consumo responsável, transporte alternativo, ou outras medidas, 

entre 35 a 75% dos entrevistados afirma que sim, sendo que a medida mais 

referida é o consumo responsável da água (75%);

 Ao nível de envolvimento em atividades relacionadas com às Alterações 

Climáticas, cerca de 74% demonstraram vontade em envolver-se, cerca de 44% 

dos entrevistados manifestaram interesse no projeto Mi Ciudad AC2 e 

forneceram detalhes de contacto para mais informações.

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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• Optimização das redes de transporte 
rodoviárias existentes e reorganização da 
rede viária;

• Melhorar a ligação da cota alta à cota 
baixa,

• Acalmia do tráfego local do centro 
histórico a par da melhoria da mobilidade 
pedonal;

• Eliminação de barreiras no sentido de 
promover a mobilidade e acessibilidade a 
todos os cidadãos;

• Promover o uso do barco como meio de 
transporte público;

• Desenvolvimento do centro intermodal na 
estação de General Torres.

RESTRUTURAÇÃO DA MOBILIDADE
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• Espaço público como elemento fundamental do tecido urbano, como um 

fator de coesão social;

• Espaço aberto e passível de ser partilhado, acessível a todos;

• Denominador comum  da vida urbana e pode representar a identidade 

cultural e histórica da cidade;

• Com condições naturais de conforto adequadas (temperatura, humidade, 

iluminação, etc.), usando principalmente meios arquitectónicos e sistemas de 

construção simples;

• Redutor do efeito de “ ilha de calor”, isto é, transformar os espaços públicos 

em reguladores térmicos urbanos;

• Mini espaços públicos  de proximidade em função da procura de públicos 

alvo específicos ou por necessidade de dar um uso um território intersticial ;

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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Para a revitalização do espaço público surgiram:

• As zonas verdes são cada vez mais reconhecidas como reguladores  

climáticos das cidades, redutor do efeito de “ ilha de calor”, isto é, espaços 

públicos reguladores térmicos urbanos;

• Controlam a poluição sonora, do ar, da água e do solo;

• Funcionam como sumidouros de CO2;

• Promovem boa saúde física e mental dos habitantes;

• Melhoram a imagem da cidade;

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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Actual Av. da República

O morro

DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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Planta do Jardim do Morro, à escala 1/500, elaborada pelo Capitão de Engenharia João 
Oliveira Pombeiro com a colaboração da firma Alfredo Moreira da Silva & Filhos (1927)

DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO

60



RIE 2017

DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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Um jardim 
na transição 
do barroco 

para o 
romântico

DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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PROPOSTA 2016

DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO

66



RIE 2017

DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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Zona de estadia

Jardim romântico

Zona de lazer

DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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DO MORRO, AO JARDIM DO MORRO
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OBRIGADA

mercesferreira@cm-gaia.pt

REABILITAÇÃO URBANA COMO MOTOR DE DINAMIZAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE DO PORTO

Há muito que, na cidade do Porto, a reabilitação urbana é uma prioridade no que à política urbanística

diz respeito. O seu centro histórico, largamente sobrepovoado desde o período da industrialização da

cidade, sofreu desde a década de 40 do século passado um constante movimento de perda

demográfica.

Se o fenómeno, inicialmente, foi bondoso e visou o incremento das condições de salubridade e

habitabilidade dessa parte da cidade, a verdade é que a partir da década de 80 o centro histórico

acumulou fenómenos de desertificação e consequentemente de obsolescência e degradação do

edificado e das condições de vida da população que nela resistiu.

A constituição, já depois do 25 de Abril de 1974, do Comissariado para a Renovação Urbana da Área de

Ribeira/Barredo, inicialmente tutelado directamente pelo estado central, foi uma consequência directa

da gravidade e magnitude da situação a que o centro histórico havia chegado, e o reconhecimento da

quota-parte de responsabilidade no estado das coisas que cabia a esse mesmo estado central. Basta

recordar, a esse respeito, a lei de congelamento das rendas habitacionais em 1948 nas cidades de

Lisboa e Porto, mais tarde extensiva a todo o território nacional, porventura o pecado original na

degradação do parque edificado português.



Rua de Pena Ventosa 1960

Sobre-ocupação do centro histórico

Degradação do edificado
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE DO PORTO

A acção do CRUARB desenvolveu-se ao longo de quase 30 anos, entre 1974 e 2003. O seu âmbito

territorial foi-se alargando ao bairro da Sé e a toda a zona ribeirinha entre a ponte Luís I e a

Alfândega nova. A metodologia de intervenção contou com aquisições maciças de propriedades,

que depois de integradas no perímetro público, eram integralmente recuperadas e devolvidas à

população, maioritariamente inquilinos camarários de fracos recursos económicos. As linhas

estratégicas de actuação do CUARB podem ser sintetizadas a partir das definidas para a operação do

bairro da Sé: conservação do património e dos bens culturais; renovação do ambiente urbano da

área; reinserção da população residente; consolidação e desenvolvimento do turismo; expansão e

renovação da actividade comercial; implementação de uma rede de partenariado.

Esta estratégia permitiu um elevado grau de qualidade nas intervenções efectuadas, mas a

incapacidade de gerar receita que mitigasse o extraordinário esforço financeiro que implicava levou

a um baixo nível de execução, prolongando as operações no tempo, e em última análise,

provocando a extinção do Comissariado em 2003.



Comissariado para a Renovação Urbana da Área de Ribeira/Barredo,
CRUARB
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Apesar das relativas insuficiências da acção do Comissariado, e da eventual insustentabilidade do

seu modelo de actuação (constituindo uma espécie de projecto-piloto manifestamente não

generalizável à totalidade do território nacional), a sua acção, desenvolvida ao longo desses 30

anos, foi em grande medida uma das responsáveis pela elevação do Porto medieval à categoria de

Património da Humanidade, em 1991, facto indelével na história da cidade, e semente precursora

de muitos dos sucessos que lhe foram posteriores.

O período de acção do CRUARB diz respeito a uma época em que a noção de reabilitação urbana

(ou renovação urbana, como se dizia na altura) dizia respeito quase exclusivamente à intervenção

em territórios degradados onde existem características patrimoniais e históricas de importância

significativa. Reabilitar, nesses tempos, confundia-se com intervir no património.



Centro Histórico do Porto - Área classificada Património Mundial (verde), Área de protecção - vista parcial (vermelho), 
e Muralha do século XIV (azul).
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RIE 2017 79

POLÍTICAS PÚBLICAS DE REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE DO PORTO



RIE 2017 80

POLÍTICAS PÚBLICAS DE REABILITAÇÃO URBANA NA CIDADE DO PORTO

O período de existência do CRUARB coincide em grande medida com uma fase de explosão urbana e de

crescimento das cidades portuguesas, e designadamente do Porto, onde se verifica a construção de

largas bolsas de expansão urbana de cariz imobiliário, mais ou menos planeadas, com vista à

acomodação de uma população crescente, e á população deslocada das zonas insalubres da cidade.

Recordemo-nos que na década de 80 a Cidade atinge o seu pico demográfico até à data, com perto de

330.000 residentes.

A partir da década de 90, no entanto, dá-se uma drástica inversão dessa tendência demográfica. Por

alturas da extinção do CRUARB, a cidade tem a mesma população residente que tinha na década de

1940, com a agravante de se verificar uma inversão na pirâmide populacional, com uma clara e

inexorável tendência para o envelhecimento da população. O centro alargado da cidade, no fundo toda

a área da Baixa, encontra-se desde a década de 1990 num processo de esvaziamento populacional

acelerado, multiplicando-se o entaipamento de prédios devolutos, a degradação da paisagem urbana, e

o aparecimento de processos de exclusão urbana e marginalidade em pleno coração do centro

direccional da segunda cidade do país. A par do lento definhar e degradação do parque residencial,

verificou-se um abandono da actividade comercial e económica, deslocada para as zonas periféricas do

grande Porto ou para a Capital do país, agravando o fenómeno de estigmatização de todo o território

da Baixa da cidade, que de repente vê perder toda a capacidade de atracção e de prestígio que a

caracterizava. São os tempos da cidade Donuts, com um buraco no meio.



População residente no concelho do Porto 1864-2011

1864 1878 1890 1900 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011

89 349 110 707 146 454 165 729 191 890 202 310 229 794 258 548 281 406 303 424 301 655 327 368 302 472 263 131 237 591
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Efectivamente, é bem sabido que o fenómeno de perda da Baixa não tem como única causa a perda

demográfica, nem diz respeito apenas ao último quartel do século XX. Ao longo dos últimos 100

anos o centro do Porto começou a perder o exclusivo da infra-estrutura; o porto marítimo deslocou-

se definitivamente para Leixões; o advento do automóvel, e a sua progressiva generalização,

revolucionou a mobilidade das populações; o aeroporto foi construído a norte da cidade tradicional,

entre a Maia e Matosinhos; novas vias rodoviárias foram construídas, e novas pontes cruzaram o

Douro. Sem o peso institucional de uma capital, o centro foi incapaz de reter as funções

direccionais, que se deslocaram criando novas centralidades, e com elas o emprego. Em finais do

século passado, restava ao centro da cidade o prestígio difuso de centro político local, a par de um

conjunto edificado marcado pela monumentalização que se verificou no início do século XX e ao

longo de toda a primeira república. Se quisermos simplificar, o hardware estava lá, faltava o

software.



Oferta de emprego e acessibilidade no Grande Porto
Cartografia simplificada
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A extinção do CRUARB deu lugar ao nascimento de uma nova entidade, a Porto Vivo SRU., uma

empresa de capitais públicos detida a 60% pelo estado, por via do IHRU, e a 40% pela CMP,

Constituída a 27 de novembro de 2004, à Porto Vivo, SRU coube o papel de promover a reabilitação

da respetiva zona de intervenção e, designadamente, orientar o processo, elaborar a estratégia de

intervenção e atuar como mediador entre proprietários e investidores, entre proprietários e

arrendatários e, em caso de necessidade, tomar a seu cargo a operação de reabilitação, com os

meios legais de que dispõe. Apesar da Porto Vivo tomar a seu cargo a responsabilidade de gestão do

bem classificado Património da Humanidade, a verdade é que os seus estatutos reflectem bem uma

alteração paradigmática total relativamente ao que foi a metodologia de actuação do CRUARB.

Uma das principais missões da SRU foi, pois, trabalhar com o mercado imobiliário, criando-o

quando não existisse, e não fazer depender o esforço de reabilitação exclusivamente do

investimento público.
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A área de actuação da sociedade ficou definida nos seus estatutos como sendo a Área Crítica de

Recuperação e Reconversão Urbanística da cidade do Porto. A ACRRU, foi definida então como

sendo o território alargado compreendendo toda a baixa da cidade, grosso modo desde a Ponte da

Arrábida até quase à ponte do Freixo, e desde o Rio Douro até à rua da Constituição. Correspondia,

portanto, a uma área de 1000 hectares, aproximadamente um quarto da área total do concelho.

A ambição territorial revelou-se excessiva. Por motivos operacionais, foi definida uma Zona de

Intervenção Prioritária dentro da ACRRU, com metade da área, onde se concentraria, então, o

esforço de reabilitação da Sociedade. Essa área ZIP compreendia, grosso modo, o território

designado por Baixa do Porto, incluindo as freguesias de Miragaia, Vitória, São Nicolau, Sé, Santo

Ildefonso, e parte das freguesias de Massarelos, Cedofeita, e Bonfim.

A alteração legislativa operada ao nível da reabilitação urbana em 2009 com a entrada em vigor do

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana - RJRU, e a sistematização da legislação aplicável à

reabilitação urbana (agora já não designada reconversão) levou à extinção do conceito de ACRRU,

figura legal definida ainda em 1976 na lei de solos, e ditou a necessidade da transformação da ZIP

em Áreas de Reabilitação Urbana - as célebres ARU. A lei determinou nessa altura que a cada ARU,

no fundo uma mera delimitação territorial, corresponderia uma Operação de Reabilitação Urbana,

ou ORU, que consistiria no programa estratégico a levar a cabo dentro da correspondente área.



ACRRU, ZIP e CHP
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A Porto Vivo, SRU, propôs então à CMP a delimitação de sete ARU dentro da antiga ZIP: Centro

Histórico, Miragaia, Cedofeita, Aliados, Lapa, Santos Pousada e Bonfim. A primeira a ser delimitada

pela Assembleia Municipal, e a ver aprovado o seu programa estratégico, foi a do Centro Histórico,

em 12 de Julho de 2012. Todas as outras ARU propostas pela SRU só seriam delimitadas em 2 de

Fevereiro de 2015.

Apesar do RJRU “partir de um conceito amplo de reabilitação urbana, conferindo especial relevo

não apenas à vertente imobiliária ou patrimonial da reabilitação mas à integração e coordenação da

intervenção, e salientando a necessidade de atingir soluções coerentes entre os aspectos

funcionais, económicos, sociais, culturais e ambientais das áreas a reabilitar”, a verdade é que a

actuação da Porto Vivo sempre se focou quase em exclusividade nos territórios centrais da cidade, e

em particular naqueles em que as questões patrimoniais assumiam maior importância. Se durante a

vigência da SRU como entidade com a responsabilidade quase exclusiva pelo esforço de reabilitação

da cidade a actividade já não era destinada unicamente ao Porto medieval, a verdade é que o foi

quase exclusivamente para a cidade consolidada do Porto do século XIX, correspondente grosso

modo à Baixa da cidade.



ARU na antiga ZIP
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De facto, até há muito pouco tempo, a política de reabilitação urbana, no Porto, correspondia

quase exclusivamente à intervenção na Baixa. Se já na viragem do século a intervenção da Porto

2001 tinha como lema “o regresso à baixa”, sintoma claro do diagnóstico de abandono dessa área

da cidade, o PDM de 2006 veio fixar um conjunto de mecanismos urbanísticos com vista ao reforço

da actividade de reconstrução de um centro urbano pejado de fenómenos de abandono e

degradação.



Intervenções da Porto 2001
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Esse plano director, ainda em vigor, inverteu uma tendência de décadas, procurando desincentivar o

incremento da construção nas freguesias mais periféricas da cidade, restringindo os índices de

construção possíveis nas zonas de expansão a uns escassos 0,8 m2/m2, e introduzindo regras de

edificabilidade de cariz morfológico tendentes à manutenção das cérceas e edificabilidades pré-

existentes.

Simultaneamente, o PDM de 2006 procurou introduzir mecanismos de discriminação positiva nas

edificabilidades nos territórios consolidados do centro da cidade, designadamente com um

mecanismo de créditos de construção que permitiam incrementar as edificabilidades possíveis a

quem investisse no centro do Porto. Esse mecanismo de créditos construtivos, designado SIM Porto,

redundou num fracasso, nunca produzindo quaisquer efeitos tangíveis.



PDM Porto
Carta de Qualificação do Solo
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Nem por isso, porém, a política de atracão de investimento imobiliário para o centro do Porto

deixou de colher frutos. Por motivos talvez relacionados com o Plano, mas certamente em grande

medida a ele alheios, o Centro do Porto, e nomeadamente o seu centro histórico e áreas

adjacentes, são hoje o território com maior procura imobiliária e de construção, apresentando um

dinamismo apenas comparável ao da frente atlântica da cidade, tradicionalmente a zona Premium

no que ao mercado imobiliário diz respeito. A este facto não é alheio, certamente, o fenómeno

turístico, responsável por parte dessa actividade. Mas não se esgotam aí os motivos para esse

renascimento. Certamente que a alteração de imagem e atractividade desse território foi

largamente influenciada pelos fenómenos de modernização crescente do parque construído, num

fenómeno de feedback positivo, ou bola de neve. No entanto, analisados os números de

licenciamentos dos últimos anos, verifica-se uma tendência clara para o crescimento sustentado da

actividade da construção na cidade consolidada.
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Na minha opinião, um dos factores críticos para essa inversão de posicionamento do centro da

cidade diz respeito ao incremento das condições de acessibilidade provocadas pela implementação

do sistema de Metro. Hoje verifica-se que, a par dos hotéis, dos alojamentos locais, e da habitação,

o centro assiste a um renascer da actividade económica, com a procura e instalação de um conjunto

muito interessante de empresas tecnológicas e de serviços avançados, fixando diariamente na Baixa

uma classe média instruída e com poder de compra, que tem vindo a alavancar o renascimento do

centro da cidade. Está pois cumprido, ou em vias de o ser, o desígnio das entidades públicas de

repor no centro do Porto a dinâmica característica dos centros urbanos europeus de dimensão

equivalente.
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REABILITAÇÃO E CIDADE
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Encaminhado que está o processo de reabilitação do centro da cidade, emergem actualmente novos

desafios para as políticas públicas de reabilitação. A persistência de disparidades territoriais e

sociais significativas, designadamente ao nível da coesão territorial do município e da integração

das populações, aconselhou, a partir de 2014, à actualização dos conceitos operativos aplicados à

política urbanística relacionada com o esforço de reabilitação.

Cumprindo o espírito do RJRU já atrás referido, o executivo municipal entendeu expandir o conceito

de Reabilitação Urbana, ampliando-o para não o limitar às operações no centro histórico ou áreas

centrais da cidade, mas alargando-o às áreas consolidadas degradadas e obsolescentes em que se

verifique a necessidade de requalificação e revitalização, com vista a uma política integrada de

cidade.
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Em finais de 2014 foi esse o espírito que presidiu à proposta de delimitação de uma nova ARU,

desta feita a primeira fora do centro da cidade, centrada na Freguesia de Campanhã, e na estação

ferroviária de mesmo nome. Tal delimitação reconheceu a necessidade de uma abordagem

sistémica aos territórios mais orientais da cidade, endemicamente caracterizados por um elevado

grau de exclusão social, de relativa pobreza, e com standards de qualidade de vida

reconhecidamente inferiores aos da média do território portuense. A aprovação da ARU aconteceu

em 8 de Junho de 2015, e a respectiva ORU foi aprovada em 7 de Março deste ano.

Actualmente o município do Porto conta com oito ARU aprovadas. Apesar desse facto, verifica-se

que nem todas as áreas consideradas pelo município como prioritárias na actuação de reabilitação

urbana se encontram já integradas em áreas de reabilitação urbana. Por outro lado, foi entretanto

definido um Plano Estratégico de Reabilitação Urbana, integrado no Plano estratégico de

Desenvolvimento Urbano - PEDU, que enquadrou as intervenções passíveis de financiamento no

âmbito da melhoria do ambiente urbano, da revitalização da cidade, e da recuperação de áreas

industriais abandonadas.



ARU delimitadas
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Sentiu, pois, a edilidade, a necessidade de identificação de outras prioridades relativas à

reabilitação urbana, para além das ARU já delimitadas. Foram identificadas três prioridades

adicionais: as áreas em redor da Praça da Corujeira e do Cerco do Porto, na freguesia de Campanhã,

a área alargada envolvente ao núcleo histórico do Ouro, na União de Freguesias de Lordelo do Ouro

e Massarelos, e a área da Foz Velha, na União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.

Todos esses territórios são de génese e características muito distintas. Apesar dessas diferenças, em

todas se reconheceu a necessidade de promoção de acções de reabilitação e regeneração urbana

pela insuficiência, degradação ou obsolescência do edificado, das infra-estruturas, ou dos

equipamentos e dos espaços de utilização colectiva.
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A delimitação dessas novas ARU está neste momento em curso. Simultaneamente, está a CMP a

desenvolver as ORU de todas as outras ARU ainda não programadas, num assinalável esforço de

planeamento, com correspondência directa a um investimento público significativo a médio prazo.

Este esforço de reabilitação alargado a mais de um quarto da área da cidade corresponde, grosso

modo, à mesma área da antiga ACRRU. No entanto, a sua distribuição espacial é muito distinta, e é

consequência directa de uma nova abordagem ao conceito de reabilitação urbana. Se antes o

mesmo se ancorava nas noções de património e centralidade, agora reconhecem-se as antigas áreas

industriais abandonadas, os bairros de habitação social degradados, ou os territórios patrimoniais

fora do centro histórico, como territórios de intervenção prioritária no que à reabilitação diz

respeito. Hoje, existe a noção que falar de reabilitação urbana numa cidade consolidada como o

Porto é falar de política de cidade, sem mais qualificativos.



ARU delimitadas e em delimitação vs. antiga ACRRU
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ARU DE CAMPANHÃ
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É bem sabido que a flexibilidade e celeridade que a delimitação de ARUs permite, aliada ao

estabelecimento de um sistema municipal de incentivos à reabilitação urbana centrado num

conjunto de benefícios e isenções fiscais, transforma estas operações nas principais ferramentas

para as intervenções integradas de reabilitação de que os municípios dispõem, produzindo a sua

delimitação e definição um conjunto de efeitos benéficos com vista à captação de investimento e à

qualificação das áreas carenciadas, dotando os municípios de poderes de intervenção acrescidos

muito interessantes. A sua operacionalização, no entanto, implica a construção de um programa

estratégico, pelo que, cumprindo os programas políticos da actual gestão autárquica, a primeira

ORU aprovada no município do Porto correspondeu à ARU de Campanhã-Estação, precisamente

pelo reconhecimento de verdadeiro do estado de necessidade em que esse território se encontra.
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A Operação em causa é sistemática. Quer isso dizer que contempla um conjunto de acções de

investimento público, designadamente ao nível dos espaços públicos. A ARU de Campanhã-Estação

é, por isso, estratégica e exemplar. Sendo a primeira delimitada fora do centro tradicional da cidade,

o seu território concentra uma série de problemas e ameaças, mas também de potencialidades e

oportunidades. A Operação de Reabilitação Urbana pretende precisamente aproveitar o potencial

único deste território, relacionado com a proximidade e complementaridade relativamente ao

centro da cidade, a existência de importantes infra-estruturas de mobilidade, uma frente de rio de

elevado potencial, valores ambientais e patrimoniais de importância significativa e uma

disponibilidade de terreno já rara no território do município.



ORU de Campanhã-Estação. Modelo territorial
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Para além dos benefícios e incentivos à Reabilitação Urbana, já em vigor desde a delimitação da

ARU, esta Operação de Reabilitação propõe um programa de acção que vincula o município a um

esforço de investimento muito expressivo. Os seus principais objectivos dizem respeito ao

incremento da competitividade económica, à qualificação do seu tecido social, à melhoria das

condições habitacionais e de bem-estar, e à renovação da imagem da zona oriental da cidade.

A Operação pretende gerar um território qualificado, de excelência, para viver, trabalhar e usufruir

da natureza, numa zona que hoje desempenha um papel central na organização da área

metropolitana e na articulação entre o centro e a periferia, que se afirme como um novo e

qualificado pólo de desenvolvimento da Cidade e da Região.

A concretização da estratégia territorial preconizada para a ARU de Campanhã-Estação prevê a

promoção de cinco eixos estratégicos: (i) a atividade económica, (ii) a mobilidade sustentável, (iii) a

qualificação do ambiente urbano, (iv) a sustentabilidade ambiental, e (v) a inclusão social e

cidadania ativa, assentando na implementação de uma carteira de dez projetos estruturantes, que

se assumem como iniciativas fundamentais para a geração de novas dinâmicas de regeneração

urbana na zona oriental da cidade do Porto. Esses projectos dividem-se entre acções materiais e

imateriais. No que diz respeito à intervenção física no território, são sete os projectos estratégicos.



ORU de Campanhã-Estação. Visão de futuro/ eixos estratégicos
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PE1. Construção e consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da área de

intervenção, complementares e compatíveis com novos usos, uma a norte da ARU como resultado

da reconversão de instalações industriais desactivadas existentes no quarteirão das ruas Justino

Teixeira, Godim e Monte da Estação; e outra a sul, na Avenida de Paiva Couceiro, relacionada com a

marginal do Douro.



PE1 Construção e consolidação de duas fortes áreas empresariais, a norte e a sul da área de intervenção complementares e        

compatíveis com novos usos
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PE2.Construção do Terminal Intermodal de Campanhã, concretizando a construção de um interface

de duas frentes; incluindo um parque de estacionamento sob a estação rodoviária; e a reabilitação

da passagem subterrânea entre o interface rodoviário e a rua Justino Teixeira; O projecto contempla

ainda o reperfilamento da rua Pinheiro de Campanhã; e pretende minimizar o efeito barreira

existente.



PE2 Construção do interface rodoviário de Campanhã
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PE3. Resolução dos graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de degradação e

abandono do edificado, e recomposição dos tecidos urbanos, incluindo um projecto piloto de

reabilitação do edificado da zona da Lomba; para além desta área, o Projecto Estratégico contempla

a reabilitação do edificado das zonas da Formiga, Agra, China, Noeda e Navega, entre outros; a

identificação da possibilidade de reabilitação de ilhas; a reabilitação urbana da área situada entre a

rua Pinto Bessa e a avenida 25 de Abril; e finalmente a conceção de um programa de realojamento,

de 400 famílias, num prazo de 7 anos, numa parceria com o IRHU, e com os proprietários.



PE3 Resolução dos graves problemas habitacionais e de salubridade pública, de degradação e 

abandono do edificado, e recomposição dos tecidos urbanos 
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PE4. Construção de uma estrutura verde articulada com a estrutura ecológica da cidade, valorizando

o rio Douro, e as suas encostas, articulando-as com a marginal e com o centro do Porto. Relevam

neste projecto o parque linear do Rio Tinto, cuja obra foi recentemente lançada, e o arranque sul do

Parque Oriental, articulado com a Bonjóia, e com Azevedo; bem como a articulação da zona da

Estação com a avenida 25 de Abril, a Praça da Corujeira, o Parque de S. Roque e o Monte Aventino;

e a promoção de novas áreas verdes de enquadramento dos principais espaços canal.



PE4 Construção de uma estrutura verde articulada com a estrutura verde da cidade
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PE5. Melhoria das condições de mobilidade interna, e de ligação com as zonas adjacentes e com o

centro da cidade, dando prioridade ao aproveitamento das potencialidades da VCI e da avenida 25

de Abril, e reestruturando um vasto conjunto de arruamentos existentes. Este projecto contempla

ainda o estabelecimento de uma rede de percursos pedonais; e a eventual construção de novas vias

em túnel de aproximação ao centro da cidade;



PE5 Melhoria das condições de mobilidade interna, com as zonas adjacentes e com o centro da cidade
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PE6. Requalificação do espaço público, das infraestruturas, equipamentos e edifícios notáveis, como

sejam a rua Pinto Bessa; as ruas do Heroísmo, do Bonfim, de Pinheiro de Campanhã e do Freixo; a

requalificação da marginal; ou ainda a refuncionalização de antigos edifícios industriais, e a

reabilitação dos conjuntos habitacionais e edifícios relevantes.



PE6 Requalificação do espaço público, das infra-estruturas, equipamentos e edifícios notáveis
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PE7. Criação de uma rede pedonal e ciclável, com a criação da ecopista oriental da cidade; a criação

de percursos pedonais entre a rua de Barão de Nova Sintra e a marginal; o prolongamento do

viaduto pedonal existente a norte sobre a ferrovia; e a promoção da criação de uma rede pedonal

entre territórios ou equipamentos de utilização pública.



PE7 Criação de uma rede pedonal e ciclável
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No que diz respeito a acções ditas imateriais, ou de intervenção social, são três os projectos

estratégicos, a saber:

PE8. (Re)criação de Redes de Emancipação Social abordando os problemas da Residência, do

Emprego, da Saúde, do Apoio Social e da Educação, promovendo a habitação e a habitabilidade

condigna, particularmente da população residente em “ilhas” e em contextos habitacionais

carenciados. Pretende-se o reforço do acesso aos mecanismos de emprego e do sucesso da

população desempregada; o desenvolvimento da acessibilidade da população a cuidados de saúde;

a melhoria da acção dos sistemas de apoio social, e a valorização do papel da Escola Pública.

PE9. Consolidação e desenvolvimento da rede de equipamentos educativos, desportivos e culturais,

com a ampliação do pólo desportivo existente com a implantação do campo de futebol Rui Navega

junto das piscinas de Campanhã (tendo em consideração a sua relocalização em resultado da

criação do Terminal Intermodal); e a requalificação do campo de jogos junto à travessa da Lomba.

Finalmente, o último projecto estratégico, o PE.10., diz respeito à dimensão de participação cidadã

e à articulação de diferentes atores e níveis de intervenção.



PE8 (Re)criar Redes de Emancipação Social
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PE9 Consolidação e desenvolvimento da rede de equipamentos educativos, desportivos e culturais
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PE10 Participação cidadã e articulação de diferentes atores e níveis de intervenção
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Como penso que se percebe a partir da exaustividade das dimensões abordadas pela Operação de

Reabilitação Urbana da ARU de Campanhã-Estação, aprovada há poucos meses, a ambição da

Câmara Municipal é com ela iniciar uma alteração paradigmática no que diz respeito à política

pública de reabilitação urbana. Essa alteração pressupõe as seguintes condições de partida:

1º- A Reabilitação Urbana diz respeito, primordialmente, aos actores públicos do território.

Tipicamente, só depois de iniciadas as dinâmicas no terreno pelas entidades públicas é que existem

condições objectivas para se instalarem as dinâmicas privadas de forma sustentada. A este respeito,

vale a pena referir que mal a CMP sinalizou a sua atenção ao território de Campanhã, o mercado

respondeu com um acrescido interesse e dinamismo, com a instalação de novas actividades

económicas, e um acréscimo sensível da apetência comercial da zona.

2º- O conceito de Reabilitação Urbana deve ser amplo o suficiente para não se limitar às operações

no centro histórico ou áreas centrais da cidade, mas ser alargado às áreas consolidadas em que se

verifique a necessidade de requalificação e revitalização, ou onde subsistam carências ao nível das

infra-estruturas, da qualificação do ambiente urbano, ou de índole social.
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3º - Em territórios como o de Campanhã, a acção reabilitadora só faz sentido se for multidisciplinar

e sistemática, abordando a intervenção no território a par de uma intervenção no tecido social de

forma estruturada e coerente.

Finalmente, importa referir que a aprovação, por unanimidade, na Assembleia Municipal, da ORU

de Campanhã permite encarar com relativo optimismo a sustentabilidade da Operação, cujo

sucesso está inevitavelmente relacionado com a continuação da vontade política na sua execução. A

persistência das políticas públicas de reabilitação urbana é, sempre, um factor primordial para o seu

sucesso.



Reabilitação Urbana:

• Matéria da responsabilidade da administração pública

• Ampliação do conceito a outros territórios

• Intervenção sistemática, territorial, e social
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O comboio e o caminho de ferro têm uma longa história partilhada com o país e as populações

que serviram ao longo dos tempos, com elas dividindo por isso memórias, eventos e efemérides,

de toda uma vida. Fruto de um modelo de desenvolvimento que motivou grandes alterações no

território e na paisagem, por um lado visível nos ciclos migratórios com a deslocação das

populações e atividades económicas, e por outro no crescimento de outros meios de transporte,

quer de pessoas como de mercadorias, assistiu-se a nível nacional a uma perca de relevância do

meio ferroviário.

Neste sentido, verificou-se um progressivo abrandamento do transporte ferroviário, primeiro de

mercadorias, seguido de passageiros, levando a que tenham sido desativados nos últimos trinta

anos mais de 1.000 km de via férrea. Porém, apesar desse esvaziamento funcional, persistiram

as memórias, os locais, os equipamentos e os edifícios que hoje são parte da memória e história

coletiva.

Resumo
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A IP Património, empresa do grupo Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), responsável pela

valorização, rentabilização e comercialização dos ativos imobiliários sob gestão da IP, promove

um conjunto de iniciativas tendentes à maximização de receitas non-core, num leque alargado

de produtos, assim como no apoio à redefinição dos espaços e serviços associados à

infraestrutura, de modo a acompanhar novas lógicas de mercado e de serviços de mobilidade.

Esse (re)olhar sobre o património edificado e demais infraestruturas já não afetas à funções

originais surge, para além de uma oportunidade de preservação de uma história, como uma

âncora na valorização material e geração de receita associada ao património.

Resumo
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Património Ferroviário, preservar, criar valor, rentabilizar
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Rentabilização de Património Ferroviário
Tipificação Oferta
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Tipificação da oferta (I) 

137

Rentabilização de Património Ferroviário
Tipificação Oferta

Rede Ferroviária Nacional
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Tipificação da oferta (II) 

Rede Ferroviária ATIVA
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Tipificação da oferta (II) 

Rede Ferroviária ATIVA
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Tipificação da oferta (II) 

Rede Ferroviária ATIVA
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Tipificação da oferta (III) 

Rede Ferroviária DESATIVADA
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Tipificação da oferta (III) 

Rede Ferroviária DESATIVADA
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Produtos e serviços
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Rentabilização de Património Ferroviário
Tipificação Oferta
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Plano Nacional de Ecopistas

Indicadores de referência
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Plano Nacional de Ecopistas

Indicadores de referência
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Plano Nacional de Ecopistas

Estratégia
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Plano Nacional de Ecopistas

Ecopista do Corgo
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Plano Nacional de Ecopistas

Ecopista de Lamego
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua



RIE 2017 167

Património Ferroviário: Cais Coberto - Régua
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Inaugurado em 1892, o Porto de Leixões surgiu como uma alternativa ao porto do Douro, cuja

importância comercial e económica havia sido marcante nos séculos XIV, XVI, e XVIII.

O porto do Douro apresentava condições naturais pouco favoráveis. A embocadura do rio, para

além de densos afloramentos rochosos, tinha um dinamismo sedimentar muito elevado, que

conjuntamente com as fortes correntes (de maré e de cheias), foram responsáveis por diversos e

trágicos naufrágios.

Impôs-se assim a necessidade de encontrar uma alternativa, que culminou com a construção do

porto de Leixões.

Aproveitando o abrigo natural proporcionado pelos rochedos que lhe deram nome, este porto

foi originalmente materializado por dois imponentes molhes que permitiram o abrigo em

segurança das embarcações, permitindo inclusivamente a operação de navios em pleno inverno.

Resumo
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Ao longo das décadas que seguiram, a crescente atividade comercial ditou a necessidade de

expansão do porto.

Nesta apresentação descreve-se a construção das principais docas do porto de Leixões, com

enfoque nas soluções construtivas adotadas, e identificam-se alguns dos problemas encontrados

e respetivas metodologias de mitigação.

Resumo



Conteúdos
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Capítulo 1 – O porto de Leixões – Alternativa ao Douro

Capítulo 2 – A Doca 1
2.1 – Construção
2.2 – Problemas detetados e Reabilitação 

Capítulo 3 – A Doca 2
3.1 – Construção
3.2 – Problemas detetados e Reabilitação 

Capítulo 4 – A Doca 4 e o Terrapleno do TCS

Capítulo 5 – Obras recentes e novos desafios

Capítulo 6 – Conclusões
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O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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O porto do Douro
Porto comercial de elevado valor 
económico séc. XIV.

Nos séculos XV e XVI (Descobrimentos), o 
porto do Douro teve um papel importante 
na Construção Naval da época.

173
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O rio Douro

Séc. XVIII - Com a criação da Companhia dos Vinhos do Alto Douro , a cidade do Porto era o centro 
do comércio do Vinho do Porto.

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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O Porto do Douro

Dificuldades:
• Embocadura (assoreamento, formações rochosas, correntes, etc.) 

• Cheias 
• Aumento das dimensões dos navios

Surgiu a necessidade de se encontrar uma alternativa

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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O Porto de Leixões - (1880)

DOURO

LEIXÕES

 4,5 km

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Construção dos Molhes Norte, Sul e Cais NW

1884-1892

Considerada por muitos a maior 
obra de Engenharia do séc. XIX.

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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O rio Leça e a Escavação das Docas Interiores

Caracteristicas da área de abrigo (Molhes):

• ≈ 95 hectares 
• 700m cais comercial (1911-1923)
• Fundos de -7,0m  a -14,0m  ZH

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Construção da Doca 1)
1932-1940

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Construção da Doca 1)
1932-1940

Comprimento do cais     1,000 m

Largura da doca         175 m

Fundos  da doca       - 10 m (Z. H.)

Aquedutos gémeos Canal Derivação

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Anos 50 do séc. XX)

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Reparação do cais em Arcadas da Doca 1)

1970

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Reabilitação e Reforço de trecho de cais da Doca 1 – Cais Sul)

2003/2004

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Construção da Doca 2)
1962-1966

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Construção da Doca 2)
1962-1966

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Doca 2 Norte – Cais de 300m)

1962-1966

Doca 2 – cais em estacas / original 
(tipo holandês)

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar

186



RIE 2017

(Doca 2 Norte – Reabilitação Cais de 300m)
1995-98

Doca 2 – cais em estacas / reforçado
(tipo holandês)

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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(Construção da Doca 4)
1974-1983

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Construção da Doca nº 4

Ficha Técnica
Projetista: Gabinete Técnico das Construções

Técnicas

Consultor :  Prof. Engo. A. Campos e Matos

Construtor: Construções Técnicas, S. A. R. L.

Ano: 1978   (1974/83)

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Reabilitação da Doca nº 4

110m cais sul e nascente

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Pré-consolidação de solos Terminal de 
Contentores Sul  

1986-1989

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Rebaixamento de fundos do canal de acesso à Doca nº 4

Obras recentes 

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Nova Ponte Móvel

78 mts

58 mts

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Obras recentes 
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Terminal Multiusos

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Obras recentes 
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Portaria Principal do 

Porto de Leixões  

(2005-2007)

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Obras recentes 
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Novo Terminal de Cruzeiros

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Obras recentes 
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Plataformas Logísticas do Porto de Leixões

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Obras recentes 
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Novos Desafios – Novo Terminal de Contentores e Remodelação do Porto de Pesca 

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Conclusões 

(1892)

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Conclusões 

(2015)

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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O rio Leça e a Escavação das Docas Interiores

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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1. O porto de Leixões cumpre em 2017, 125 anos de existência!

2. A implantação dos cais de acostagem e dos terraplenos das docas interiores sobre 

antigos “meandros” do rio Leça, contribuíram decisivamente para os problemas 

geotécnicos que os mesmos experimentaram ao longo do último século.

3. O dinamismo da atividade portuária e as crescentes exigências obrigaram a um 

esforço de melhoria constante da capacidade de resposta do porto.

4. Essa melhoria efetivou-se com a constante reabilitação das infraestruturas do porto, 

mantendo-as sempre atuais e capazes de responder a este mercado cada vez mais 

global e competitivo.

Bem-vindo a bordo - PORTO DE LEIXÕES!

O Porto de Leixões – 120 anos a Construir e a Reabilitar
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Resumo

A Porto Vivo, SRU é, por mandato conferido pela Câmara Municipal do Porto sustentado no

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, a entidade gestora do processo de reabilitação urbana

do Centro Histórico do Porto classificado como património mundial e de um conjunto de 10

Unidades de Intervenção (quarteirões) implantados fora daquele.

É uma empresa pública, onde a maioria do capital pertence ao Instituto da Habitação e da

Reabilitação Urbana e a restante parte ao Município do Porto. Tem por missão gerir o

licenciamento de obras privadas a realizar neste território, encontrar caminhos que facilitem o

investimento privado na reabilitação do edificado, e juntar proprietários, inquilinos e

investidores num mesmo propósito de revitalização do Centro Histórico. Muito do seu esforço

vai também no sentido de adaptar metodologias e desafios contemporâneos de intervenção no

edificado à complexidade que decorre de se intervir em edificado antigo e de elevado valor que

importa salvaguardar, criando condições de uso e de resposta aos anseios de hoje. Só assim se

reabita este território, mantendo a população existente e trazendo novas famílias. Neste âmbito

a eficiência energética dos edifícios é um desígnio da acção da Porto Vivo, SRU.
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Resumo

Para além de tudo isto, a Porto Vivo, SRU actua directamente em obra, em edificado de sua

propriedade, gerando fogos para arrendamento de cariz social, que ocupa a partir de sorteios

que se realizam com base em critérios de admissão muito precisos.

A experiência que se pode apresentar, 12 anos já passados sobre a sua fundação, sustenta-se

numa experiência própria de pensar a reabilitação urbana e a recuperação do edificado, e

também no avaliar das dinâmicas que o mercado apresenta nestes últimos anos em que a

diferença é considerável face ao passado, quer quantitativamente, quer, principalmente,

qualitativamente.



Porto Vivo, SRU _ um novo folego de reabilitação urbana no Centro 
Histórico e na Baixa do Porto, após CRUARB e Porto 2001
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Regime Jurídico Competências 
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• DL 104/2004 - um novo ciclo, um novo modelo_ criação de SRU

Investimento privado vs investimento público

Unidades de Intervenção e Documentos Estratégicos

Expropriação e posse administrativa automática

Gestão Urbanística durante o processo de reabilitação 

• DL 307/2009 (Lei 32/2012) – definição de ARUs, e sequentes ORUs

Delimitação territorial

Definição da estratégia de reabilitação urbana - Operação de Reabilitação Urbana

Expropriação e posse administrativa automática, venda ou arrendamento forçado

Modelo de execução – particulares ou entidade gestora, isolada ou em articulação com terceiros –
concessões, contratos ou parcerias

Gestão Urbanística
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Território de Intervenção
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Território de Intervenção
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32 Documentos Estratégicos
12 fora da ARU.CH

ARU.CH
JUL2012
Porto Vivo, SRU
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Actuação directa no edificado 
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Modelos
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• Intervenção por quarteirão e em parceria

Cardosas (4.150 m2)

41 prédios de origem

2 demolidos e transformados em acessos – à Praça e ao parque de estacionamento

1 parceria para emparcelamento de 16 prédios realizada através de Concurso Público para 
selecção de parceiro investidor, que originou com 73 fracções – 52 habitações, 19 espaços 
comerciais,  1 área de serviços e 1 parque de estacionamento – 8 fracções por vender

1 Hotel
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Modelos
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• Intervenção em parceria num conjunto de edifícios 

Carlos Alberto (3.150 m2)

1 parceria para emparcelamento de 7 prédios realizada através de Concurso Público para 
selecção de parceiro investidor, que originou 31 fracções – 23 habitações, 8 espaços 
comerciais – 8 fracções por vender
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Modelos
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• Intervenção em articulação entre proprietários 

Corpo da Guarda (3.950 m2)

Articulação de proprietários para emparcelamento de 10 prédios, que originou com 27 fracções –
21 habitações, 6 espaços comerciais

Projecto único

Obra conjunta

Repartição de fracções resultantes – 10 da Porto Vivo, SRU – 9 habitações, 1 espaços comerciais –
4 fracções para  vender ou arrendar  
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Modelos
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• Intervenções isoladas por iniciativa própria

Edifício Papelaria Reis / Rua das Flores (1.500 m2)

Promoção e gestão directa

Sem lucro / sem prejuízo

1 espaço comercial arrendado

6 T2 de 100 m2 – vendidos por sorteio /150 candidatos
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Modelos
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• Intervenções isoladas por iniciativa própria (e por vezes com permutas)

Programa de Realojamento do Morro da Sé (8.700 m2)

Financiamento IHRU/BEI

Apoio ON.2 (Eficiência Energética)

Arrendamento de cariz social – realojar famílias e novas famílias 

10 Operações / 15 Projectos – 32 Prédios / 4 de privados

103 fracções – 81 habitações e 22 espaços comerciais

3 processos de aquisição por permuta

1 prédio por 4 T0 e 1 espaço comercial

1 prédio por 1 T2

2 prédios por 20% da ABC final de habitação
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Condicionantes e opções 

RIE 2017 216



Ponto de Partida
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Arqueologia
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Acções directa

RIE 2017

Soluções construtivas adaptadas
reaproveitamento de estruturas

estruturas leves
estruturas de betão

Eficiência energética
classificação A+
sobrecusto de +/-10%
payback em 8 anos 

Custos controlados – média de €591,40 / m2

Valor do preço da habitação/m2 de área útil para 2014 (Zona 1) – custos controlados
Portaria 353/2013 de 4 de Dezembro – € 801,06
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Uma aposta
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Eficiência energética 

220



Uma aposta
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SPANS

Existing solution Solution of rehabilitation Existing solution Solution of rehabilitation Existing solution Solution of rehabilitation 

Existing solution Solution of rehabilitation

Mansory stone
Mansory stone Mansory stoneAplication of thermal insulation of 

walls on the inside covered with 
light materials (plasterboard, 

wood or aglomerate of wooden)

Aplication of thermal insulation 
of walls on the outside covered 
with basecoat applied on it type 

ETICS

Aplication of thermal insulation 
of walls on the outside covered 

with a independent covering and 
a ventilated space between 

(slates).

Wood frames with simple 
glass and interior 

protection

Introducing a seconde 
frame inside ( keeping the 

protection)
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Uma aposta
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Isolamento de coberturas
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Uma aposta
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Painel solar integrado
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Uma aposta
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Vidro duplo

Desenho tradicional
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Acções de terceiros 
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Licenciamento de Obras Particulares
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PORTO VIVO, SRU DRC N

COMISSÃO ESPECIAL DE APRECIAÇÃO

ESPECIALIDADES
ENTIDADES TUTELARESAPROVAÇÃO DA ARQUITECTURA

LICENCIAMENTO
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Licenciamento de Obras Particulares 
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Resumo

A apresentação serve para relembrar/alertar sobre a existência de legislação Europeia e

Portuguesa sobre os edifícios nZEB, mas que nos referenciais da formação profissional, existe

muito pouca oferta de formação dedicada à eficiência energética.

O CICCOPN desenvolve um curso de especialização tecnológica (CET) nesse âmbito: Técnico

Especialista em Reabilitação Energéticas e Conservação de Infraestruturas-Edificações.

O CICCOPN aposta na criação de módulos desenvolvidos em participações ativas em programas

Erasmus+, financiados pela UE, nomeadamente os programas GEEE e ELITE.
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Reabilitar para o incremento da eficiência 
energética dos edifícios?

232



Os edifícios representam cerca de 40% do consumo de 
energia final;

São  uma das principais fontes de emissão de CO2;

Genericamente apresentam fraco desempenho 
energético.

Desempenho energético em edifícios
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Melhoria do conforto;

Prolongamento do ciclo de vida;

Redução das necessidades de energia;

Incremento da utilização de energias renováveis;

Redução do consumo dos combustíveis fósseis;

Redução das emissões de CO2

Potencial do setor dos edifícios
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União Europeia alinhada com as políticas internacionais sobre o 

ambiente publica a diretiva 2002/91/EU, reformulada pela diretiva 

2010/31/UE, relativa ao desempenho energético dos edifícios 

(EPBD-recast).

A UE exige aos estados membros o estabelecimento dos requisitos 

mínimos de energia em função dos níveis ótimos de rentabilidade 

para os edifícios novos ou alvo de grandes renovações e  a 

implementação do conceito de edifício de balanço energético quase 

nulo  nZEB (nearly-zero energy building)”. 

Prazos:

Setor público a partir de final de 2018 

Todos os edifícios novos a partir final de 2020.

EPBD Energy Performance of Buildings Directive
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Cabe a cada estado da UE a responsabilidade para 

definir os requisitos energéticos do edifício nZEB.

Em Portugal o Decreto-Lei nº 118/2013, e respetivas 

atualizações já refletem os princípios nZEB, faltando 

ainda a definição de alguns parâmetros.

PBD-recast transcrição para e legislação nacional
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A oportunidade para a revisão dos referenciais de formação 
existentes em Portugal, “obrigando” a que incluam formação 
transversal sobre as o impacto da melhoria do desempenho 
energético dos edifícios e utilização mais racional da energia.

Mudança de hábitos da Sociedade 
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O CICCOPN desenvolve cursos de Especialistas em
Reabilitação Energéticas e Conservação de
Infraestruturas-Edificações, na modalidade de
Cursos de Especialização Tecnológica (CET)

Formação Enquadrada no Catálogo Nacional de Qualificações da
ANQEP

Formação Profissional em Reabilitação Energética

RIE 2017

Necessidades do Setor segundo a CPCI
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Expresso _ Reabilitação.pdf


O ELITE é um projeto que visa a criação de módulos de
formação no âmbito da eficiência energética com a utilização
do BIM.

Os temas dos módulos a desenvolver serão:

- Abordagem do BIM
- Sustentabilidade e Eficiência Energética
- Processos Construtivos e Lean
- Coordenação
https://www.facebook.com/Eliteerasmus/

Projeto ELITE
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https://www.facebook.com/Eliteerasmus/


O CICCOPN e os seus parceiros Europeus, estão a

finalizar um projeto Europeu no âmbito do programa

ERASMUS+, denominado GEEE (Green Euro Hub).

O projeto visou criar módulos de formação em

Sustentabilidade e Eficiência Energética da Construção,

para disponibilizar em regime de E-Learning.

Projeto GEEE
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Projeto GEEE
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O GEEE desenvolve as temáticas de:

- Sistemas Fotovoltaicos e Solares térmicos

- Ventilação em Edifícios

- Isolamento Térmico

- Construções bioclimáticas

http://www.geee.eu/

Energia_Solar/FotoVoltaico/SistemaSolarFotovoltaicoPT.pdf
Energia_Solar/SolarTérmico/SistemaSolarTermicoPT.pdf
http://www.geee.eu/


OBRIGADO!

Contactos:
Carlos.miranda@ciccopn.pt
Luis.ferreira@ciccopn.pt

ciccopn@ciccopn.pt www.ciccopn.pt
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A arquitectura tem um papel fundamental nas intervenções de reabilitação, sendo que as

opções tomadas influenciam de forma indelével o resultado final. Na presente comunicação

pretende-se focar a influência destas opções e a importância de preservar as pré-existências

como forma de valorizar os edifícios, em termos patrimoniais, arquitectónicos, etc.

Com essa perspectiva apresentam-se dois casos de estudo de intervenções de reabilitação (Casa

da Boavista e Casa do Pinheiro Manso), em que foram seguidas duas abordagens distintas com

influência no resultado final da intervenção nas seguintes vertentes: i) Arquitectónica; ii)

Performance técnica (térmica, acústica, climatização, estruturas, etc.); iii) Financeira: a) no

investimento inicial; b) exploração/manutenção.

Resumo
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A Casa da Boavista, construída num lote estreito e comprido, com quatro pisos, duas frentes e

jardim nas traseiras, típica do Porto burguês do início do séc. XX (1915), encontrava-se em bom

estado de conservação e possuía características construtivas e ornamentais que importava

preservar. Nesse sentido, o carácter de restauro foi levado ao limite, optando-se pela

preservação de tectos, soalhos, carpintarias interiores e exteriores, revestimentos cerâmicos e

algumas peças sanitárias. A organização interior manteve-se com ligeiras alterações no sentido

de adaptar a casa às novas exigências. A cozinha original, praticamente inexistente, deu lugar a

uma nova cozinha desenhada com mobiliário dos anos 50.

A fachada principal, integrada num conjunto de 5 casas construídas em simultâneo, foi

reabilitada, com a consolidação dos azulejos biselados tão típicos desta época. Na fachada

posterior, que já tinha sido alvo de uma alteração nos anos 40 do séc. XX, foram repostos os

materiais e alinhamentos originais, com a aplicação de soletos de ardósia na zona central,

rebocando o volume lateral em alvenaria de pedra correspondente às instalações sanitárias. As

janelas de guilhotina existentes foram preservadas e o conjunto foi reforçado com a instalação

de aros perimetrais em madeira.

Resumo
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Resumindo, tratava-se de um edifício em bom estado de conservação, sendo que os clientes

tinham orçamento para a intervenção reduzido e vontade de maximizar o aproveitamento dos

elementos construtivos originais. Adicionalmente, o funcionamento / performance do edifício

(térmica, acústica, estrutura, climatização) enquadrava-se no nível de exigência dos clientes e a

forma do edifício / organização dos espaços correspondiam às necessidades do cliente: o

programa adaptou-se ao edifício.

Neste sentido, a preservação e valorização das pré-existências contribuíram para que dois

importantes pressupostos da intervenção, a economia e o tempo, se cumprissem, sem no

entanto descurar forma e função. No final, o objecto sobrepôs-se ao projecto.

Resumo
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Relativamente à Casa do Pinheiro Manso, típica do Porto burguês do séc. XIX, construída num

lote estreito e comprido, com duas frentes e jardim nas traseiras, pretendia-se que fosse

reabilitada mantendo as suas características originais e dotando-a de espaços amplos e

luminosos, mais ajustados ao pretendido pelos clientes.

O piso térreo, em muito mau estado de conservação, e com uma relação directa com o jardim

que se pretendia potenciar, foi alvo de uma maior transformação em termos de elementos

construtivos e de organização espacial, tendo no entanto mantido a função social. Neste piso

assumiu-se uma linguagem marcadamente contemporânea através de espaços mais amplos com

portas e painéis a toda a altura. Em particular, na separação da cozinha com a sala comum, foi

construída uma porta em ferro e vidro, amplificando a passagem de luz entre os espaços, e

tornando a sua relação mais fluida.

Nos dois pisos superiores, que passaram a albergar os quartos e uma sala mais privada, a

intervenção contemplou a reabilitação da grande maioria dos elementos construtivos existentes,

tais como carpintarias, portas, etc. Procurou-se imprimir um carácter mais moderno às novas

instalações sanitárias, garantindo a sua adaptação às exigências de utilização actuais.

Resumo
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A fachada principal, integrada num conjunto de 2 casas construídas em simultâneo, foi

reabilitada. Na fachada posterior, que já tinha sido alvo de uma alteração em meados do séc. XX,

optou-se por aumentar os vãos para garantir uma ligação mais franca da casa com o jardim: na

sala comum, situada no piso térreo, através da instalação de um conjunto de portas em

harmónio com cerca de 3,0m de altura, permitindo que particularmente nos meses mais

quentes a sala se funda com o jardim; na sala mais privada, situada no primeiro piso, através da

instalação de uma janela de grande dimensão, permitindo o usufruto da vista do jardim.

Em suma, o edifício apresentava-se em estado de conservação razoável, embora com zonas com

degradação intensa. Orçamento para a intervenção era mais elevado, existindo vontade de

aproveitar alguns elementos construtivos originais (que já existiam em menor quantidade). Por

outro lado, o funcionamento / performance do edifício (térmica, acústica, estrutura,

climatização) não se enquadrava no nível de exigência dos clientes, sendo que a forma do

edifício / organização dos espaços correspondiam apenas em parte às necessidades do cliente:

de forma geral programa encaixava-se no edifício, mas foi necessário adaptar parte do edifício

ao programa.

Resumo
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A conjugação da reabilitação dos elementos construtivos existentes com a materialização de

espaços mais amplos e modernos permitiu cumprir os objectivos principais da intervenção:

respeitar o valor arquitectónico e patrimonial do edifício, tirando partido dele; apostar em

soluções de projecto que permitissem uma vivência de acordo com os parâmetros de conforto

actuais, preocupação desde o início manifestada pelos clientes.

Resumo
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Introdução
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Introdução
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Introdução
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Introdução
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista



RIE 2017 257

Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa da Boavista
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso



RIE 2017 295

Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Casa do Pinheiro Manso
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Considerações finais



A inspeção e diagnóstico nos processos de
reabilitação do património edificado

Alexandre A. Costa
[NCREP]  

VI Jornadas em Reabilitação de 
Infraestruturas e Edifícios

RIE 2017 
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Resumo
As acções de inspecção e diagnóstico são fundamentais na intervenção no património
construído. Associada a uma análise das construções no corrente estado de conservação, estas
acções podem ser realizadas em diferentes fases da idade da construção e da própria
intervenção, podendo ocorrer logo numa decisão de investimento, ou mesmo durante o período
de vida útil da estrutura.

As acções de inspecção e diagnóstico pretendem compreender a estrutura e o seu
funcionamento nas condições actuais, estudando-se e interpretando a própria evolução da
construção ao longo dos tempos até aos dias de hoje. Pretende não só avaliar o estado de
conservação, fundamental no processo de reabilitação e intervenção, mas também
compreender a história da estrutura, processos construtivos e até adaptações sofridas ao longo
dos tempos. Para a materialização destes trabalhos, a utilização de ensaios não destrutivos
revelam-se da maior importância, devendo ser utilizados sempre que possível e de acordo com
os objectivos da inspecção e diagnóstico.

Por último, realça-se que estas acções de inspecção e diagnóstico de construções existentes
pretendem dotar o decisor de toda a informação necessária para, na definição da intervenção a
adoptar, orientar a intervenção ao edifício e minimizar os custos de intervenção.
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Alguns princípios gerais da reabilitação

• “O património arquitectónico representa um bem valioso considerando os aspectos culturais

e também económicos (…)”.

• “A consciência tardia da importância da Herança Cultural leva a que, apesar dos investimentos

consideráveis nesta área, os quais têm resultado num desenvolvimento técnico-científico

notável, a compreensão exacta da realidade das construções antigas, bem como, a sua

reabilitação adequada sejam ainda desafios muito importantes (…)”.

• “As construções degradam-se com o tempo pelo que a conservação e restauro do património

é uma forma de desenvolvimento sustentável (…)”.

“Recomendações para a análise, conservação e restauro estrutural do património arquitectónico”

(ICOMOS Comité Científico Internacional para a Análise e Restauro de Estruturas do Património Arquitectónico ; 2005)
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“Um diagnóstico minucioso das causas de degradação e falha da estrutura de madeira deve

anteceder a intervenção e basear-se em evidências documentais, inspecção física, análise e, se

necessário, medidas das condições físicas e métodos de ensaio não destrutivos”.

“Princípios para a preservação de Edifícios Históricos em madeira” (ICOMOS; 1999)

O que é a inspecção e diagnóstico (I&D) de estruturas?

Qual a sua potencialidade em intervenções correntes?

Qual a importância na reabilitação de edifícios?
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Inspecção

 Levantamento e caracterização geométrica e material da estrutura, dos elementos que a 

constituem e no mapeamento dos danos.

 Realização de ensaios de diagnóstico para completar informação

 3 fases:

◦ Inspecção preliminar

 conhecer o edifício; inspecção visual pelo exterior; identificação de zonas problemáticas e observação das zonas de 

risco; definição de equipamento NDT

◦ Inspecção principal

 desenvolvimento das actividades de inspecção e realização de ensaios NDT;

◦ Inspecção complementar (caso necessário)

 validar informação adquirida nas fases anteriores.
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Diagnóstico

 Definições no âmbito da Medicina:

◦ Determinação e conhecimento de uma doença pelo estudo dos seus sintomas e pela

análise dos vários exames efetuados (Porto editora)

◦ Conjunto de elementos que permite determinar a existência de uma doença (Porto

Editora)

◦ Classificação de doença pelos seus sintomas (Priberam)

 No âmbito da Engenharia de Estruturas:

◦ Avaliação da importância e extensão dos problemas existentes (sintomas) e à

determinação das suas causas (doença), caracterizando o actual estado de conservação e

de segurança da estrutura
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Ferramentas

 Ferramentas auxiliares no âmbito da Medicina:

◦ Análises sanguíneas

◦ Raio X

◦ Ecografia

◦ Ressonância magnética

◦ (...)

 Ferramentas auxiliares na Engenharia de Estruturas:

◦ Madeira (resistograph, pylodin, higrómetro, martelo, formão, ...)

◦ Alvenaria (macacos planos, sónicos, sismógrafo, ...)

◦ Betão armado (ferroscan, pacómetro, esclerómetro, carotes, resistividade,...)

◦ Metálicas (partículas magnéticas, líquidos penetrantes, …)
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aquisição  

investimento  

manutenção

arquitectura

projecto 

engenharia

execução

utilização

• selecção de edifícios
minimização do risco

• decisão de intervenção em património
• selecção de prioridades
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Identificação do edifício: Data: 03 / 01 / 2014

Técnico de inspecção: Hora: 18 : 43

Caracterização das condições de inspecção

Natural Dia x Boa x Seco x

Artificial x Noite Fraca Húm ido

Levantam ento do estado de conservação e m anutenção N. Pisos 3

Piso 0 O bservações

A

B

C

D x

Piso 1 O bservações

A

B

C x

D

Cobertura O bservações

A

B

C x

D

Legenda

A

B

C

D

0

1

Ficha de inspecção prelim inar para avaliação do estado de conservação do edificado

Estado de conservação Estado de m anutenção

0

1 x

São Bento da Vitória

Alexandre Costa

Ilum inação: Condições clim atéricas

x

Estado de m anutenção

0

1

Existência de acções de m anutenção regulares, observáveis durante a inspecção. Caso se m antenham  as 

actuais acções de m anutenção,é expectável que o estado de conservação do edifício se m antenha num  

futuro próxim o.

Ausência de acções recentes (> 2 anos) para m anutenção do edifício, com  expectável degradação do 

estado de conservação do edifício num  futuro próxim o.

Estado de conservação global Estado de m anutenção global

Estado de conservação

Estado de conservação bom , com  pequenos defeitos sem  im portância na durabilidade dos elem entos 

estruturais e algum as substituições pontuais de elem entos.

Estado de conservação razoável. Necessidade de reparação pontual de peças de m adeira com  taxa de 

substituição de cerca de 25% .

Estado de conservação m au. Reparações necessárias com  taxa de substituição de peças de m adeira de 

cerca de 50%  e/ou paredes resistentes exibindo problem as estruturais.

Estado de conservação péssim o. Substituição integral dos elem entos horizontais e/ou intervenções 

im portantes em  paredes resistentes.

M au

Estado de conservação Estado de m anutenção

0

Estado de conservação

Térm itas detectadas. Para ser 

conservativo, atribui classe C. Se 

fosse classe B, o estado de 

conservação global seria C

14
Tem peratura 

(ºC)

D

Estado de m anutenção

1 x
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aquisição  

investimento  

manutenção

arquitectura

projecto 

engenharia

execução

utilização

• definição de zonas de intervenção (manter,
reabilitar, reconstruir)

• percepção do estado de conservação global /
reorganização espacial

• programa dirigido ao edifício e não o contrário
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2. Necessidade I&D



2. Necessidade I&D
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aquisição  

investimento  

manutenção

arquitectura

projecto 

engenharia

execução

utilização

• definição global do tipo de intervenção (reabilitar,
reforçar, reconstruir)

• definição de elementos a manter, reforçar e/ou
substituir

• solução estrutural orientada e optimizada para o edifício
(minimização de custos e intrusividade)
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2. Necessidade I&D
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2. Necessidade I&D
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2. Necessidade I&D
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aquisição  

investimento  

manutenção

arquitectura

projecto 

engenharia

execução

utilização

• deficiências de execução em obra
• definição de necessidade de 

reforços estruturais
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2. Necessidade I&D

Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)
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2. Necessidade I&D

Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)
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2. Necessidade I&D

Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)
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2. Necessidade I&D

Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)
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2. Necessidade I&D

Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)
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aquisição  

investimento  

manutenção

arquitectura

projecto 

engenharia

execução

utilização

• durabilidade
• erros de execução
• problemas da 

própria utilização
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2. Necessidade I&D

Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)Fotos: ISEP (Instituto Superior de Engenharia do Porto)
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na avaliação sísmica
de edifícios



2. Necessidade I&D
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Perez, T. G. [2009] Arquitectura moderna en 

zonas sísmicas, Ed. Gustavo Gili, SL



2. Necessidade I&D
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Em Portugal

1958:

Regulamento de Segurança das 

Construções contra os Sismos (RSCCS)

1961:

Regulamento de Solicitações em Edifícios e 

Pontes (RSEP)

1983:

Regulamento de Segurança e Acções para 

Estruturas de Edifícios e Pontes (RSA)

Perez, T. G. [2009] Arquitectura moderna en 

zonas sísmicas, Ed. Gustavo Gili, SL
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“A compreensão completa do comportamento estrutural e das características dos materiais é

necessária a qualquer projecto de conservação e restauro. É essencial recolher informação

sobre a estrutura no seu estado original, sobre as técnicas e métodos utilizadas na sua

construção, sobre as alterações posteriores e os fenómenos que ocorreram e, finalmente,

sobre o seu estado presente”.

“Recomendações para a Análise, Conservação e Restauro Estrutural do Património Arquitectónico” - ICOMOS 2004

D.   MONITORIZAÇÃOB.   PROJECTO

A. INSPECÇÃO E     

DIAGNÓSTICO
C.    INTERVENÇÃOC.



Inspeção e diagnóstico
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Objectivos:

1. Avaliação das anomalias provocadas por diferentes factores e agentes, para compreender

a sua influência no comportamento estrutural;

2. Identificar o dano e as causas prováveis para as anomalias observadas, recorrendo a

ensaios complementares de diagnóstico;

3. Classificação de anomalias de cada elemento/sistema estrutural, utilizando uma

representação adequada;

4. Avaliação de segurança estrutural com base na informação recolhida;

5. Parecer final sobre estado de conservação e de segurança estrutural, produzindo um

Relatório de Inspecção e Diagnóstico acompanhado de Peças Desenhadas.



Inspeção e diagnóstico
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Metodologia:

A1) Caracterização da geometria e do funcionamento estrutural

A2) Avaliação do estado de conservação

A3) Estimativa das características físicas e mecânicas (ensaios in situ + I&D…)

A4) Avaliação da segurança estrutural



Inspeção e diagnóstico
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural



Inspeção e diagnóstico
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

- Recolha de informação de arquivo (peças desenhadas, peças escritas, 

alterações estruturais, etc. );

- Identificação do sistema estrutural, materiais e fundações;

- Medição das secções dos elementos estruturais, vãos de pavimentos, 

espaçamento, constituição dos pavimentos;

- Rigidez à distorção dos pavimentos e coberturas;

- Avaliação das ligações entre elementos estruturais.



Inspeção e diagnóstico | geometria e estrutura

RIE 2017 347

A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural



Inspeção e diagnóstico | geometria e estrutura

RIE 2017 348

A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | geometria e estrutura
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | geometria e estrutura
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | geometria e estrutura

ligações
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | geometria e estrutura

ligaçõesligações
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | geometria e estrutura

ligaçõesligações
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Inspeção e diagnóstico

Sismógrafos

A2. avaliação dos 
danos existentes
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | estado de conservação

ligações
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | estado de conservação

ligações



RIE 2017 364

A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | estado de conservação

ligações
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligações

Inspeção e diagnóstico | estado de conservação

ligações
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Inspeção e diagnóstico

Sismógrafos

A3. estimativa das 
caracteristicas 
mecânicas
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Inspeção e diagnóstico

Propagação sónica

Macacos planos

Sismógrafos

Acelerómetros
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

Inspeção e diagnóstico | resumo

A1) Caracterização da geometria e do funcionamento estrutural

A2) Avaliação do estado de conservação

A3) Estimativa das características físicas e mecânicas (ensaios in situ + I&D…)

A4) Avaliação da segurança estrutural 

Intervenção com base nas pré-existências e reais necessidades do edifício
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

Inspeção e diagnóstico | resumo
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Inspeção e diagnóstico | resumo
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

Inspeção e diagnóstico | resumo
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

Inspeção e diagnóstico | resumo
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

Inspeção e diagnóstico | resumo



Considerações finais
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• Inspecção e diagnóstico fundamental para orientar a intervenção ao edifício

• Utilização de ensaios não destrutivos para complementar informação recolhida

no local

• Projecto baseado no conhecimento real da construção

• Reabilitação do património edificado e não reconstrução total de edifícios

mantendo as fachadas (fachadismo)

• Desmistificar que reabilitação é mais cara que reconstruir
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A1. caracterização da geometria e do 
funcionamento estrutural

ligaçõesligações

Praça Coronel Pacheco, nº 2 4050-453 Porto 

(00351) 220301598

www.ncrep.pt

geral@ncrep.pt



VI Jornadas em Reabilitação de 
Infraestruturas e Edifícios

RIE 2017 

MUDE. Museu e Edifício
A história reabilitada e aberta à cidade de Lisboa

Ricardo Sousa Dias
[Soares da Costa]   

25 de Maio de 2017 
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Resumo

A reabilitação do edificado urbano, mais do que a vital oportunidade que hoje constitui para o

mercado da construção em Portugal, é necessariamente uma atividade complexa e apaixonante,

mormente quando se desenvolve no centro histórico de uma cidade como Lisboa.

O desafio a que a Soares da Costa se propôs no âmbito da Empreitada de Reabilitação Integral

do Edifício do Museu do Design e da Moda, com acesso principal pela Rua Augusta e ocupando

todo um quarteirão no coração da baixa pombalina, é disso mesmo um exemplo notável.

Se partirmos de um imóvel histórico, na sua origem paradigma da construção levada a cabo sob

a batuta do Marquês de Pombal e que, após sucessivas intervenções, albergou a sede do Banco

Nacional Ultramarino no seu centenário (1964), contarmos com um programa ambicioso da

responsabilidade do seu principal ocupante desde 2009 (o MUDE) e da Câmara Municipal de

Lisboa, juntarmos ainda ao processo um universo de “stakeholders” em que se incluem todos os
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Resumo

habitantes e visitantes da capital portuguesa, vemos reunidos os elementos essenciais para uma

operação de pura reabilitação, que impacta aos níveis estrutural, estético e funcional.

Nas próximas páginas desvendaremos alguns dos segredos e riquezas que temos a

responsabilidade de preservar, em oito pisos de ecletismo arquitetónico que importa devolver à

cidade e ao país, para que todos possamos usufruir orgulhosamente do nosso património.



Conteúdos
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i. Localização do Imóvel

ii. Caracterização do Edifício

iii. Breve história do Edifício (antiga sede do BNU)

iv. O Projecto para o Edifício do MUDE

v. A Empreitada adjudicada à SOARES DA COSTA

vi. A Intervenção estrutural. Desafios inerentes 
(Projecto de/e Execução)

vii. A Obra

viii. Debate aberto à Audiência



Localização do Imóvel

RIE 2017

Sito na Baixa Pombalina de Lisboa (Freguesia de Sta. Maria Maior);

Ocupa o quarteirão definido pela Rua Augusta (Poente), Rua da
Prata (Nascente), Rua de São Julião (Norte), Rua do Comércio (Sul);

O acesso principal faz-se pela Rua Augusta,
existindo outros acessos a partir das ruas
confinantes.
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Caracterização do Edifício
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Edifício constituído por oito (8) pisos, um dos quais em Cave, com 
cerca de 1.925,00m2 de área bruta por piso;

A área bruta de construção total ronda
os 12.705,00m2
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Caracterização do Edifício
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Alçado e Entrada principal
(Rua Augusta)

Alçado (Poente) para a Rua do Comércio /
Rua da Prata
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Caracterização do Edifício
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Alçado Norte (Rua de São Julião)

Alçado Nascente (Rua da Prata)
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Caracterização do Edifício
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[Piso -1 (Cave)]

Sala Zona Técnica
dos Cofres (PST)

Caminho Acesso aos
de ronda Cofres
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Caracterização do Edifício
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[Piso 0]

Escada Balcão em
para a Cave mármore

Área Tectos
expositiva decorativos
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Caracterização do Edifício

RIE 2017

[Piso 1]

Área
Saguão expositiva

Escada Sala
para o Piso 1 Nobre
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Caracterização do Edifício
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[Piso 2]

Auditório Cafetaria

Sala polivalente Sala poliv.
(pormenor) (pormenor)
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Caracterização do Edifício
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[Pisos 3 e 4]

Nembos Clarabóia
de fachada tamponada

Núcleo de
Cenário geral Escadas
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Caracterização do Edifício
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[Piso 5]

Escada Casa Máq.
secundária (Elevadores)

Área sob Pormenor
Lanternins Lanternins
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Caracterização do Edifício
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[Pisos 6 e Cobertura]

Restaurante
Administração Terraço

Vista geral Cobertura
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O Edifício do MUDE (Antiga Sede BNU)

RIE 2017

[Breve história do Edifício, hoje do MUDE]

• Construção pombalina (entretanto descaracterizada por profundas 
intervenções estruturais)

• Unificação das edificações originais num só edifício de Betão Armado, 
na intervenção de 1951 a 1967 (Arq. Cristino da Silva)

• Antiga sede do BNU - Banco Nacional Ultramarino (100 anos em 1964)
• Intervenção promovida pela CGD, com demolição extensa de 

compartimentação e revestimentos interiores
• Constituem excepção os Pisos -1 (Cofres), 0 (Balcão), 1 e 2 (Gabinetes 

BNU) e 6 (Sala Refeições Administração BNU)
• Entregue à CML após imposições da DGPC
• Entrada do MUDE (Museu do Design e da Moda) em 2009
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O Projecto para o Edifício do MUDE

RIE 2017

[Programa funcional]

• Piso -1 (Cave): Sala Cofres; Reserva Moda; Áreas técnicas
• Piso 0 (Térreo): Recepção; Loja; Serviços; Recepção de materiais
• Piso 1: Direcção; Área expositiva; Centro documentação/arquivo
• Piso 2: Área expositiva; Serv. educativos; Auditório; Cafetaria
• Piso 3: Espaço polivalente
• Piso 4: Preparação de peças/espólio; Circulação periférica público
• Piso 5: Serviços do museu; Cozinha do restaurante; Inst. Sanitárias
• Piso 6: Restaurante e esplanada
• Piso 7 (Cobertura)
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O Projecto para o Edifício do MUDE

RIE 2017

[Equipa Projectista]

Arquitectura Câmara Municipal de Lisboa (CML) – Arq. Luís Miguel Saraiva (Coordenação)

Restauro CERTO - Centro de Restauros de Tomar, Lda.

Estrutura ARA - Alves Rodrigues & Associado, Lda.

Águas TECPROENG – Técnica e Projectos de Engenharia, Lda.

Esgotos TECPROENG – Técnica e Projectos de Engenharia, Lda.

AVAC Dir. Municipal de Projetos e Obras: Dep. Inst. Elétricas e Mecânicas da CML

Gás Dir. Municipal de Projetos e Obras: Dep. Inst. Elétricas e Mecânicas da CML

Inst. Eléctricas Dir. Municipal de Projetos e Obras: Dep. Inst. Elétricas e Mecânicas da CML

ITED e Som Dir. Municipal de Projetos e Obras: Dep. Inst. Elétricas e Mecânicas da CML

Sist. Comb.Incêndio TECPROENG – Técnica e Projectos de Engenharia, Lda.
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O Projecto para o Edifício do MUDE
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[Vermelhos/Amarelos]

Cave
(Piso -1)
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O Projecto para o Edifício do MUDE
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[Vermelhos/Amarelos]

Piso 0
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[Vermelhos/Amarelos] Plantas dos Pisos 2 e 4
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[Vermelhos/Amarelos] Piso 6 (Terraço)
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O Projecto para o Edifício do MUDE
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[Vermelhos/Amarelos] Alçados
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[Vermelhos/Amarelos] Corte longitudinal
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A Empreitada adjudicada à SC
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“Empreitada de Reabilitação integral do Edifício do MUDE”

• Cliente: Lisboa Ocidental SRU - Soc. Reabilitação Urbana, S.A., E.M.

• Valor de Adjudicação: EUR 6.488.798,00

• Prazo de Execução: 14 meses

• Coordenação de Projecto: Câmara Municipal de Lisboa

• Fiscalização: PROSPECTIVA - Projectos, Serviços, Estudos, S.A.
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A Empreitada adjudicada à SC

RIE 2017

Principais trabalhos previstos:

• Demolições
• Reforço estrutural (estruturas metálicas e de betão armado)
• Reabilitação e restauro de elementos diversos
• Novos acabamentos
• Novas caixilharias exteriores em madeira ou alumínio
• Compartimentação corta fogo (vãos e cortinas)
• Consolidação da fachada
• Reabilitação da cobertura
• Instalações e equipamentos hidráulicos, eléctricos e de AVAC
• Elevadores (novos ascensores nas “caixas” existentes e plataformas 

elevatórias)
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Intervenção estrutural (Estabilidade)
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Objectivos a alcançar:

• Reforço do sistema portante, com recurso a lâminas de betão em paredes de caixas de 
escada e pilares interiores;

• Eliminação da junta de dilatação que separa os dois (2) corpos actuais;

• Construção de pórticos em chapa de aço em todos os vãos de fachada, solidarizados 
entre si através de ferrolhos que atravessam os nembos na horizontal, interligando-os 
ainda na vertical e na diagonal (nos planos dos alçados);

• Estes aros constituem simultaneamente um elemento valorizador do espaço 
arquitectónico (pintados nos pisos 0 e 1; em “aço corten” à vista nos pisos superiores);

• Execução de quatro (4) microestacas inseridas no alçado da Rua Augusta, associadas 
(em conjunto com os aros metálicos acima referidos) ao objectivo de conferir 
resistência sísmica ao edifício (restabelecendo a função da “gaiola pombalina”)
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Intervenção estrutural (Estabilidade)
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Desafios.
Projecto de/e Execução

[Reforço de fachadas]
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Intervenção estrutural (Estabilidade)
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Desafios.
Projecto de/e Execução

[Microestacas]
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Intervenção estrutural (Estabilidade)
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Desafios.
Projecto de/e Execução

[Interiores revest. a mármore]

[Altos relevos na Fachada R. Augusta]

405



A Obra
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Planta de
Estaleiro
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A Obra
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[Exterior] Telas de Fachada e movimento na envolvente
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A Obra
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[Exterior] Estaleiro na Rua do Comércio
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A Obra
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[Exterior] Estaleiro na Rua do Comércio
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A Obra
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[Cave | Piso -1] Caminho de ronda (Espelhos e Fissura)
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A Obra
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[Cave | Piso -1] Áreas técnicas (Reservatórios e Posto Transformação)
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A Obra
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[Piso 0] Reforço estrutural em vãos de fachada
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A Obra
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[Piso 0] Reforço estrutural em vãos de fachada (Aros metálicos)
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A Obra

RIE 2017

[Piso 0] Reforço estrutural em pilares existentes (“peles”) / Balcão BNU
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A Obra
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[Piso 1] Reforço estrutural em pilares embutidos (Painéis de Azulejo)
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A Obra
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[Pisos 0 e 1] “Peles” em Paredes e Pilares
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A Obra
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[Pisos 1 e 2] Restauro – Painéis de madeira
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A Obra
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[Pisos 2, 3 e 4] Área expositiva - Redes técnicas e Vãos exteriores (Caixilharia)
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A Obra
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[Piso 6 - “Terraço”] Futuro restaurante e esplanada
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Debate aberto à Audiência

RIE 2017

Cinco (5) minutos!
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