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‘Old Ideas use sometimes new buildings. New ideas need to use old buildings’  

Jane Jacobs 

 

     

TEMA 

REABILITAÇÃO COMO FERRAMENTA PARA A SUSTENTABILIDADE  

 

INTRODUÇÃO 

A ideia de respeito pelos elementos arquitetónicos representativos da identidade do edifício orienta à interpretação da 

composição e linguagem arquitetónica de mesmo. Este processo de aprofundamento sobre o conhecimento da valia de um 

edifício concede suporte ao conceito de reabilitação. A necessidade de responder a uma mudança do paradigma do restauro 

que tem como objetivo primeiro a reposição do estado original, conduziu à reabilitação que, no início surge focada na fachada 

e cobertura, suportando um modelo de reabilitação de edifícios, quase sempre nas áreas mais centrais das cidades.  

A redução da pressão do sector da construção pela opção de nova edificação é resultado dos grandes efeitos que o sector 

coloca sobre os recursos naturais não renováveis e ao consumo de energia. 
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No entanto, a oportunidade da atualização funcional de edifícios existentes, permitindo que se adequem às necessidades e 

requisitos atuais das atividades humanas, permite que das intervenções de reabilitação se obtenha uma preservação da imagem 

e valor do património edificado sem que de uma intervenção de restauro se trate. Esta nova abordagem possibilita a introdução 

de uma nova linguagem no edifício que, afirmando a temporalidade da intervenção, estabelece um diálogo entre a imagem 

compositiva inicial e a resultante do momento cultural presente. Possibilita ainda, que os requisitos e evolução tecnológica 

disponível na altura tenha espaço para ser trabalhada e incluida. 

Nas cidades do presente são conhecidas intervenções onde a ideia de reabilitação tem resultado numa consolidação de soluções 

padronizadas e nem sempre com relação à imagem inicial característica da própria evolução da cidade. As opções de 

segregação funcional em edifícios com usos iniciais diferentes dos pretendidos, tem conduzido a uma perda de identidade e 

referências culturais, materiais e imateriais e ao aumento da “imagem de internacionalização” das intervenções.  

A diversidade tipológica das diferentes intervenções sobre edifícios existentes tem, contudo, permitido entender que diferentes 

soluções de projeto podem contribuir para a diversidade das vivências e reforço da atratividade da cidade.  

A oportunidade de estabelecer uma relação entre a necessidade de reforço estrutural e das condições de desempenho dos 

edifícios existentes, pode ser associada ao processo de maior concentração da população nas áreas urbanas, o que coloca um 

desafio ao próprio modelo de desenvolvimento das sociedades. A reabilitação pode, assim, constituir-se numa das vias cujo 

contributo tem maior impacto para a sustentabilidade pretendida alcançar pelos objetivos do milénio, pois reduz o consumo de 

recursos, torna mais eficiente o uso da energia e introduz maior flexibilidade e adaptação aos requisitos funcionais das atividades 

humanas. 

Outro vetor, é a diminuição da expansão das cidades, que  aproveitando e reabilitando os edifícios existentes, prepara-os para 

diferentes e mais atuais usos, onde a inclusão de tecnologia irá facilitar a vida e as condições de trabalho do homem sem, contudo, 

deixar de assegurar uma preservação da imagem da cidade e a transmissão da cultura e identidade da população. 
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A oportunidade de alargar o projeto de reabilitação no sentido de transformar o seu processo num dialogo entre soluções  

tradicionais de construção em experiências que requerem a introdução de investigação e de formação de novas competências, 

onde é exigida uma articulação entre linguagem inicial e proposição de uma nova linguagem projetual, onde se estabeleça uma 

ligação harmoniosa entre passado, presente e futuro, possibilitando tornar a intervenção mais adequada aos objetivos do 

desenvolvimento sustentável que o planeta procura. 

Esta agenda pode ter lugar se ocorrerem duas realidades: o reconhecimento pela importância do edificado existente no seu valor 

e pela efetiva compreensão do programa que lhe deu origem num determinado contexto de desenvolvimento socioeconómico. 

Estas situações permitem que hoje, e através da preservação do edificado, se desenvolva uma nova intervenção com linguagem 

diversa tendo por base a transformação do programa inicial num novo, mais adaptado às necessidades do presente, mas sempre 

num contexto de flexibilidade e adaptabilidade futura. 

Num outro sentido, a procura constante de antecipar futuras necessidades da população e da economia, introduz ao programa 

de projeto a exigência de uma dinâmica de flexibilidade. Esta diferença de intervenção possibilitará que no futuro se veja 

reforçada a qualidade do espaço edificado nas cidades, gerando maior atratividade para a fixação de empresas que criam 

emprego e que melhoram a qualidade do apoio às funções urbanas de quem vive e na cidade trabalha. 

O desenvolvimento do exercício de simulação de Projeto Final em Arquitectura 2 do Curso de Mestrado em Arquitectura do Técnico 

proposto para o ano letivo de 2018/2019 no 2º semestre, pretende estudar e desenvolver uma proposta de Reabilitação de um 

edifício existente, reabilitando-o e adaptando-o a novos usos onde a proposta de ampliação terá de articular e enquadrar o 

conjunto das disposições legais e regulamentares aplicáveis. 

O exercício proposto exige que o estudante aplique todo o conjunto do conhecimento e capacidades acumuladas durante os 

quatro anos anteriores, permitindo-lhe intervir, ampliar e aprofundar a sua compreensão dos problemas que o projeto coloca, 

tendo por base a resposta ao programa do exercício estabelecido pelo docente responsável.  
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Este exercício de simulação requererá ainda que o estudante tenha de lidar de forma definitiva com a interação formal, 

experimental, regulamentar e técnica, que são os requisitos que informam o projeto de arquitetura e de reabilitação em particular. 

 

ENQUADRAMENTO 

‘There is no ecological architecture, no intelligent architecture and no sustainable architecture  

- there is only good architecture. There are always problems we must not neglect.  

For example, energy, resources, costs, social aspects - one must always pay attention to all these.’  

Eduardo Souto Moura 

 

Hoje, mais de 54% da população mundial vive já em cidades e trabalha dentro dos limites desse território. É quase o dobro do 

número verificado no último século. O modo como hoje ligamos a vida privada com a vida profissional tem um estímulo acrescido 

promovido pela digitalização. A procura pela oportunidade de introduzir a inteligência artificial em todas as atividades humanas 

coloca o planeta num estado permanente de mudança. Neste quadro, é possível que seja preciso voltar a entender a cidade de 

um modo diferente e, aplicar diferentes estratégias na sua gestão, pensando que nada é permanente, mas tudo pode ser 

constante. Estamos perante a necessidade de pensar o edifício de modo inteligente, aproveitando pré-existências e 

reinterpretando necessidades no sentido de aumentar a eficiência de soluções autónomas que se verifiquem de modo mais 

passivo, e sem grande exigências de ação por parte do utilizador. 
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A necessária mudança na forma como a gestão das cidades é feita precisa de ser redefinida tendo em vista a otimização do 

conjunto edificado existente e os espaços deles resultantes, construídos ou naturais. Esta gestão deve, pois, ter uma abordagem 

sustentável nos seus diferentes princípios – ambiente, economia e social – com diferentes ponderações em resultado de parâmetros 

culturais e identitários. 

O desenvolvimento sustentável ao ser entendido como uma visão para a qual um conjunto de estratégias são necessários, 

preferencialmente com soluções flexíveis e inclusivas que permitem que, cada indivíduo sinta que tem lugar e que da sua ação, 

possa resultar numa contribuição para o bem-estar global da comunidade. Através deste contexto, é criada a oportunidade de 

projetar novas soluções com mais e melhor tecnologia aplicável aos edifícios com vista ao aumento do seu desempenho 

energético.  

Essa realidade possibilita que, observando requisitos de flexibilidade e diversidade adaptativa, o estudante possa considerar, neste 

exercício de simulação de projeto, todos os elementos de referência que considerem como fonte para o sucesso da proposta a 

desenvolver.  

É aceite a ausência de limites à imaginação e à criatividade para que se facilite o contexto da inclusão de parâmetros de 

sustentabilidade. Noutra perspetiva, pequenas opções de intervenção localizada em aspetos delimitados podem ser geradoras 

de um potencial mais elevado na transformação do edifício existente e que resulte numa solução com grande valor formal.  

Por outro lado, a identificação da importância e do valor que a identidade e cultura tem, é algo que resulta mais de convicções 

e de conhecimento empírico, do que do resultado direto do número de estudantes, empresas e de postos de trabalho criados na 

economia.   

Importa, pois, que o estudante e futuro arquitecto construa um processo de conceção de projeto que, nas suas etapas consiga 

incluir pelo menos as seguintes atividades: 

i) Leitura do edifício construído a intervir; 
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ii) Conhecimento da solução funcional inicial e na situação atual; 

iii) identificação e registo do sistema construtivo; 

iv) Diagnóstico e avaliação de patologias; 

v) Proposta de conceção espacial de adequação a novo uso; 

vi) Desenvolva proposta de intervenção. 

 

 

OBJECTIVOS 

É pretendido que o estudante realize uma leitura profunda do edifício objeto de estudo, identificando valores, funções, 

dimensionamentos, constrangimentos do local, ambientais, sociais, económicos e culturais. Ao nível das oportunidades e forças 

que venha a identificar devem as mesmas poder ser entendidas na comunicação da proposta a apresentar. Espera-se que o aluno 

construa uma proposta de solução que responda ao programa no seu conjunto.  

 

 

No decurso do semestre, o acompanhamento do trabalho em sala de aula promoverá a reflexão sobre a temática em estudo e o 

aprofundamento do projeto com base em discussões disciplinares e multidisciplinares. 
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Na reflexão inerente à fundamentação e ao desenvolvimento do projeto, o aluno deve observar os seguintes pontos: 

1- Tipologia morfologia e compositiva do edifício e do conjunto urbano onde este se insere nas escalas: 

i) Bairro 

ii) Quarteirão 

iii)  Rua 

iv)  Edifício 

 

2 – Programa do projeto: 

i) Instalação de três espaços open-space com capacidade para 5 trabalhadores em cada espaço;  

ii) Duas salas de reuniões, sendo uma no piso de entrada e outra no piso da administração; 

iii) Dois espaços de secretariado, um no piso 2 e outro no piso dos gabinetes da direção; 

iv) Quatro gabinetes individuais de direção com uma área mínima de 18m2 sendo 3 deles no mesmo piso; 

v) Três conjuntos de IS (H e M) sendo um deles reservado no piso da administração e um outro adaptado a pessoas 

com deficiência motora no piso térreo; 

vi) Uma espaço de copa para serviço de refeições em simultâneo de 10 pessoas; 

vii) Um espaço de garagem para 3 veículos automóveis; 

viii) Espaços técnicos para equipamentos de cópia e informática distribuídos na quantidade de um por piso; 

ix) Espaço de arquivo com dimensão superior a 15 m2;  
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x) Espaço de receção do edifício com dimensão para segurança e zona de espera de visitantes; 

xi) Zona exterior para descanso e convívio de trabalhadores; 

xii) Espaço de auditório para 60 pessoas e sala técnica de equipamentos de projeção;  

xiii) Um espaço para resíduos 

 

3 - Forma e volume arquitetónico, informado pela relação entre: 

i) Caracterização e tipificação construtiva; 

ii) Requisitos legais e regulamentares; 

iii) Identificação dos princípios construtivos do conjunto a reabilitar; 

iv) Avaliação dos elementos construtivos a reabilitar; 

v) Flexibilidade da solução (necessidade de adaptação e transformação); 

 

4 - Representação do projeto utilizando: 

i) técnicas mistas (papéis, fotos, vídeos, registos sonoros, modelos físicos ou digitais em todas as fases do projeto); 

ii) Modelos físicos de diferentes escalas (como representações físicas das relações entre vazios e espaços 

construídos);  
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EDIFÍCIO A INTERVENCIONAR 
 

O edifício é localizado na Rua Eça de Queiroz, nºs 21 a 35, freguesia de Santo António, Lisboa e está inserido na Área de Reabilitação 

Urbana de Lisboa. 

Confronta a Nascente com a Rua Eça de Queiroz, a partir da qual se estabelecem os diversos acessos, a Norte, Poente e Sul 

confronta com os edifícios adjacentes existentes, tendo uma área de terreno de 314m2. 

Da consulta do PDM de Lisboa, o local está classificado como solo urbano, sendo integrado na categoria de Espaços Consolidados 

e inserido em zona com a qualificação de Espaços Centrais e Residenciais – Traçado Urbano B. 

O edifício atual não responde à totalidade das necessidades espaciais e funcionais para a instalação de empresas de serviços, 

pelo que se impõe a sua reabilitação e adaptação através de obras de edificação – alteração e ampliação do edifício com 

preservação da fachada para a Rua Eça de Queirós. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA OPERAÇÃO URBANÍSTICA 

A operação urbanística a levar a efeito configura um licenciamento de obras de edificação - construção, ampliação e alteração 

do edifício com preservação da fachada, pretendendo-se o reorganizar do interior e aumentar o número de pisos para quatro. De 

referir que atualmente o piso 3 foi criado em data posterior à construção do imóvel sendo caracterizado por uma fachada recuada 

em relação à fachada principal do edifício e constituído por um volume com configuração irregular e características não 
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regulamentares. Esta situação é a que justifica o dar início ao procedimento de alteração e ampliação, de modo a enquadrar o 

edifício nas características morfológicas e tipológicas dominantes no arruamento em que se localiza e contribuir para a respetiva 

valorização arquitetónica.  

 

Esquema da altura média das fachadas 
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São disponibilizadas bases desenhadas e escritas em suporte digital para suporte ao desenvolvimento do estudo – (google drive). 

 

METODOLOGIA DAS ACTIVIDADES 

1. O início dos trabalhos é feito com a apresentação da equipa docente e do grupo dos estudantes, seguindo-se a constituição dos grupos 

de trabalho para a primeira fase (grupos de 3 estudantes). 

2. A tarefa seguinte do grupo será a constituição e organização de uma plataforma digital (Google Drive) para depósito e partilha de 

informações e documentos por estudantes e docente. É feita uma análise da informação e documentação sobre o edifício objeto do 

exercício a realizar. 
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3. Na aula 2 (dia 27/02/2019) decorrerá a visita ao edifício em estudo, onde deverão ser feitos registos fotográficos e preenchimento de 

fichas de registo. 

4. Decorrente das atividades das sessões de trabalho (aulas) 3 e 4, cada estudante tem, de modo individual, de elaborar uma síntese 

gráfica (esquema, diagrama, fluxograma, desenho, entre outros modos complementares) dos conteúdos discutidos na visita e aula, a 

qual irá constituir suporte para o debate de ideias e perspetivas entre o conjunto de todos os estudantes na aula 5 (dia 6/03/2019) depois 

da primeira visita conjunta ao local. 

5. A tarefa seguinte corresponde ao trabalho do estudo tipo-morfológico e compositivo do edifício e do conjunto urbano onde este 

se insere nas diferentes escalas de enquadramento (FASE 1), realização de análises tratamento de cartografia e criação de bases 

para análises e diagnósticos, a entregar na aula de dia 18/03/2018 e que será objeto de avaliação.   

6. Ainda nesta tarefa cada grupo é responsável pelo desenvolvimento de modelos físicos ou digitais de representação do edifício existente, 

para melhor compreensão e futura simulação da proposta.  

7. Cada grupo, através do tratamento dos dados recolhidos e constantes do relatório de caracterização e diagnóstico do estado de 

desempenho funcional do edifício, tornará evidente através de representações gráficas da estrutura de organização espacial do objeto 

arquitetónico a intervir com analogia a referências e bases teóricas do período de construção do edifício, e à identificação do sistema 

construtivo inicial ou outros modelos que considerem poderem ou deverem ser associados. 

8. Pela previsão do modelo de abordagem futuro com base no programa cada estudante deve individualmente deve considerar as 

implicações da relação da forma e volume informado pela ligação entre sistema construtivo inicial e programa de alteração idealizado 

(FASE 2). 

9. Individualmente, cada estudante irá desenvolver a articulação entre existência e proposta de intervenção (FASE 3) suportada na técnica 

de avaliação espaço-funcional e de composição arquitetónica, percursos e adequação regulamentar aplicável à intervenção. 
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10. Após esta atividade e com o registo dos contributos recebidos e da ponderação por cada estudante de modo individual, iniciará a fase 

seguinte do seu trabalho de representação do projeto (FASE 4) que reflete já um tratamento rigoroso do desenho e regulamentar da 

solução, onde o recurso a modelo deve estar presente para melhor comunicação do projeto. 

11. Com a conclusão da fase 4 tem lugar a entrega e apresentação do trabalho final que deve ocorrer nos dias 22 3 23 de julho de 2019.  

a. Decorrerão apresentações mensais da evolução do projeto na primeira 2ª feira de cada mês. 

b. As sessões de acompanhamento e critica serão realizadas em grupo com a apresentação de por todos os estudantes do seu 

trabalho a toda a turma. 

c. A assiduidade dos estudantes será registada nas datas de apresentação agendadas. 

 

ENTREGAS E CONTEÚDOS 

• EXERCÍCIOS RÁPIDOS 

▪ síntese gráfica – primeira impressão 

Entrega: 6 de Março de 2019 

 

• FASE 1 - ESTUDO TIPO-MORFOLÓGICO E COMPOSITIVO DO EDIFÍCIO E CONJUNTO URBANO 

 Documento Síntese do Trabalho de Pesquisa e Caracterização (trabalho em grupo de 3 estudantes) 
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▪ Relatório da Fase 1– formato A3 

▪ Modelo tridimensional formato físico ou digital – Escala 1:50  

▪ Apresentação digital (PowerPoint, PDF,JPEG,Video, …) 

 

Entrega: 18 de Março de 2019 

 

• FASE 2 - PROPOSTA DE RELAÇÃO DA FORMA E VOLUME 

▪ 1 Caderno A3 - Esquemas de desenvolvimento (sem escala)  

▪ Desenhos (escalas 1:200 e 1:100) 

▪ Elementos tridimensionais (modelo digital ou físico com introdução da solução conceptual)  

▪ Apresentação digital (PowerPoint, PDF, Video, …) 

 

Entrega: 29 de Abril de 2019 

 

• FASE 3 - PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

▪ Caderno A3 - Esquemas de desenvolvimento (sem escala e inclusão de texto justificativo da opção)  

▪ Desenhos (escalas 1:100 1 1:50) 

▪ Elementos tridimensionais (modelo digital ou físico em escala a definir pelo estudante) 

▪ Apresentação digital (PowerPoint, PDF, Video, …) 

 

Entrega: 27 de Maio de 2019 
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• FASE 4 – PROJECTO DO EDIFÍCIO  

▪ Caderno A3 - Esquemas de desenvolvimento (sem escala)  

▪ Memória Descritiva e justificativa 

▪ Desenhos (escalas requeridas pela legislação para a fase de licenciamento e projecto de execução) 

▪ Elementos tridimensionais (modelo em suporte digital ou físico em escala a definir pelo estudante) 

▪ Apresentação digital (PowerPoint, PDF, Video, …) 

 

Entrega: 1 de Julho de 2019 

 

APRESENTAÇÃO FINAL 

Dias: 21 e 22 de Julho de 2019 
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Videos 

 

Caixaforum Madrid - Herzog & de Meuron 

https://www.youtube.com/watch?v=E2sIMbYXQYc 

Adaptive reuse of sacred buildings 
https://www.youtube.com/watch?v=sS-0J9LwdVc 

Adaptative Reuse of Heritage Buildings 

https://www.youtube.com/watch?v=GAKag4Mubs4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E2sIMbYXQYc
https://www.youtube.com/watch?v=sS-0J9LwdVc
https://www.youtube.com/watch?v=GAKag4Mubs4
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Adaptive Building Reuse Detroit: U Haul Moving and Storage of New Center 

https://www.youtube.com/watch?v=TTFB2WdZ8JY 
 

 

 

 

AVALIAÇÃO  

A construção do modelo de avaliação da UC decorre de o modelo pedagógico de ensino estar suportado numa aprendizagem 

por reflexão (how I think) e de experimentação (do-it your self). Da necessidade de resolução de problemas concretos e reais é 

expectável que resulte uma experiência marcante no processo formativo do estudante e que a sua capacitação para uma futura 

integração em equipas internacionais e multidisciplinares saía reforçada.  

O resultado da avaliação será uma nota final que corresponde ao somatório ponderado de três pontos: 

1 - ATITUDES: capacidade de integração, de trabalho em equipa e de colaboração (5%);  

2 – AUTONOMIA: organização e realização de tarefas e atividades em grupo, liderança e capacidade de auto-avaliação (15%);  

3 - IDEIAS: capacidade de geração, fundamentação e desenvolvimento de propostas de projeto e COMUNICAÇÃO: imagética, 

elaboração de relatório escrito e de elementos gráficos, prestação na defesa do projeto perante júri (80%). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TTFB2WdZ8JY
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Obtenção Frequência: a frequência é obtida pela presença a um mínimo de 80% das aulas programadas de apresentação 

efetivamente ocorrida. 

Os momentos de reflexão crítica e de avaliação, bem como os pontos de revisão do desenvolvimento dos trabalhos de projeto 

que ocorrem na primeira 2ª feira de cada mês e nas datas previstas para cada entrega têm efeitos informativos e de orientação 

para o estudante e ocorrem sempre com a participação de todos os estudantes. 

 

 

VISITA AO LOCAL  

• Visita - Dia 27 de Fevereiro 14:00 horas com ponto de encontro na Rua Eça de Queirós, nº 25 em Lisboa 

 

 


