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Quando se fala em reabilitação
urbana pensa-se quase sem-
pre no centro das cidades.
Mas o maior desafio encon-
tra-se nas periferias, áreas
onde se concentra 80% do
parque edificado e onde vive
a esmagadora maioria da po-

pulação portuguesa. “As periferias precisam
quase todas de requalificação, são locais onde a
construção foi de má qualidade namaior parte
dos casos, onde as questões ambientais são dé-
beis e onde se concentram os maiores proble-
mas sociais”, adverte João Belo Rodeia, presi-
dentedaOrdemdosArquitectos, ementrevista
aoDiárioEconómico.

Nos últimos 40 anos, os arredores das
grandes cidades foram o campo de actuação
de promotores imobiliários e construtores
civis. Agora, João Belo Rodeia gostaria que as
periferias não fossem esquecidas pelos mes-
mos agentes. Mas o arquitecto não tem ilu-
sões: “As periferias são pouco atraentes para
os promotores imobiliários, que preferem os
centros e bairros históricos das cidades por
serem mais lucrativos”. O docente universi-
tário junta-lhe outro factor: a crise económi-
ca. “O sector da construção e do imobiliário,
principalmente o primeiro, passa por gran-
des dificuldades e também despertou para a
reabilitação urbana”.

Esta espécie de popularidade associada à re-
cuperação de prédios degradados decorre da
saturação da construção nova, em particular
nas zonas de expansão das cidades, mas tam-
bém ao crescente investimento dirigido a essa
área, sobretudonos centroshistóricos.
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45%
Aárea de escritórios contratada no primeiro semestre
do ano foi de 30.778m2,menos 45%do que em2010.

Nos últimos 40 anos, 80% dos edifícios foram construídos nos arredores das cidades. É para
aí que deve ser orientado o esforço da recuperação urbana, defende João Belo Rodeia.

Periferias são um desafio
para a reabilitação urbana

É devido à importância crescente da re-
cuperação que o presidente da Ordem dos
Arquitectos defende a criação de um plano
suficientemente abrangente que pense so-
bre o futuro. “Acho que deve haver um Pro-
grama Nacional de Reabilitação Urbana tão
simples quanto possível que clarifique os
caminhos a seguir. Há pacotes de medidas
ligados ao Ministério da Economia, mas
não chegam”, confessa.

Estão em causa vários aspectos que con-
fluem para o bom desempenho da reabilita-
ção. “O problema aqui não é só de facilitar
os procedimentos, financiamento, alterar a
legislação, como uma nova lei dos solos.
Tudo isso é importante. Mas a questão cen-
tral é equacionar o modelo, a estratégia e a
metodologia para essa intervenção. E so-
bretudo perceber o que é que se entende
por reabilitação”, sustenta João Belo Ro-
deia. E acrescenta: “Uma coisa é reabilitar
no centro histórico, outra coisa é na perife-
ria. Tem de haver critérios para a substitui-
ção integral do edifício no centro histórico
ou para uma conservação integral. Há uma
declaração dos ministros da União Euro-
peia do ano passado ligado ao desenvolvi-
mento territorial e urbano. Directrizes
existem. Agora é preciso que não nos asfi-
xiemos excessivamente com a crise e que
pensemos nos problemas”.

NoentenderdeJoão BeloRodeia, actual do-
centedaUniversidadedeÉvora, os 40anosque
levaram a construir as novas periferias será o
mesmo prazo para resolver os problemas da
degradação do parque edificado. ! Eduardo Melo |

eduardo.melo@economico.pt

Paula Nunes

Recuperar um prédio é normalmente
moroso e mais caro do que construir
de novo, avisa João Belo Rodeia.

Antigo presidente do Instituto Portu-
guês do Património Arquitectónico
(2003 a 2005), João Belo Rodeia in-
terroga-se sobre o paradeiro do di-

nheiro ao dispor do anterior Governo (1,8 mil
milhões) destinado à reabilitaçãourbana.

Quanto custa reabilitar e construir de
raiz?
A reabilitação não é fácil, demora tempo e ra-
ramente é barata. ‘A priori’ costuma ser um
pouco mais cara, entre 20 a 30%, face à cons-
trução de raiz. Mas há casos em que o preço é
muito idêntico. Como os padrões de qualidade
da construção nova têm vindo a progredir,
também o metro quadrado novo tem tendên-
cia para subir e nãopara descer.

Avariedade de proprietários é umproble-
ma sério nesse processo?
Exactamente. Se o próprio Estado resolvesse
arrancar com a rápida reabilitação dos seus
próprios imóveis, que é um grande proprietá-
rio, entre câmaras e Estado Central, rapida-
mente o sector da construção civil teria outro
fôlego e as profissões ligadas a essa área tam-
bém, nomeadamente os arquitectos.

A incapacidade financeira doEstado pode
ser umentrave à concretização dessas
propostas?
Grande. Mas gostaria de saber onde param os
1,8 mil milhões de euros destinados à reabili-
tação urbana e que ainda não foramgastos. Es-
tavamdistribuídos por dois organismos públi-
cos doMinistério doAmbiente: uméo Institu-
to da Habitação e da Reabilitação Urbana e o
outro a Direcção-Geral do Ordenamento do
Território e do Desenvolvimento Urbano.
Agora, coloca-se o problema: com a proximi-
dade do fim do Quadro Comunitário de Apoio
é preciso saber se esse dinheiro vai ser utiliza-
do, ou se será necessário renegociá-lo para fi-
carmos commais tempopara gastá-lo, ou se fi-
camos semesses recursos.

Oque falta em termos de novas leis?
É determinante uma nova política de solos.
Não é possível fazer ordenamento do territó-
rio semumanovapolítica de solos.

Queprincípios é preciso rever?
A questão das mais-valias. Ou seja, regular
mais a questão da reclassificação dos solos e
das mais-valias que são obtidas. Por isso, por
não haver direito a esse imposto, o País tem
neste momento aprovados e contemplados
nos Planos Directores Municipais (PDM)
áreas construídas que equivaleria a quadrupli-
car a população portuguesa. Se somarmos as
expectativas de crescimento de todos os con-
celhos chegamos ao absurdo de um cresci-
mento populacional de até 40milhões de pes-
soas. No total teríamosmais 8,5milhões de fo-
gos, um valor equivalente à actual bolha imo-
biliária espanhola.!

“Recuperar
custa mais
20 a 30%”
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Aharmonia deAlvalade
O bairro de Alvalade, em
Lisboa, do arquitecto Faria
da Costa construído nos
anos 40, é um loteamento
harmonioso, diz JoãoRodeia.

Acidade do IC-19
O IC-19 “é uma cidade linear
que vai criando saídas como
se fosse uma serpente”, que
para o arquitecto peca na
vertente da integração social.

JOÃO BELO RODEIA
Presidente daOrdemdos Arquitectos


