
I ENCONTRO DE URBANISMO
(promovido pelo colégio dos arquitetos urbanistas)

REABILITAÇÃO URBANA : 
Novas Políticas para Novas 

Coimbra – 26 de setembro de 2018 – Auditório CCDR Centro

Novas Políticas para Novas 
Realidades



Reabilitação Urbana e as dinâmicas do Mercado: 
consequências sociais e económicas
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A experiência local – Município de Coimbra



TÓPICOS AABORDAR

– As cidades de hoje, exigências da reabilitação, Património Mundial da UNESCO um

processo em construção;

– Áreas de Reabilitação Urbana, visão estratégica para o C.H.: conceito global, opções

Estrutura da apresentação
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– Áreas de Reabilitação Urbana, visão estratégica para o C.H.: conceito global, opções

estratégicas e conceito global;

– Novas dinâmicas;

– Consequências positivas e negativas;

– Imagens de intervenções em espaço público e edificado;

- Exemplos de Reabilitação Urbana como ferramenta essencial para evoluirmos para 

uma cidade mais compacta.



As cidades de hoje não têm só os habitantes que nela permanecem toda a

vida. As cidades de hoje são cidades de passantes, de nómadas, de

ocasionais, sejam eles estudantes, turistas ou gente que circula pelo mundo e

que usa, sobretudo, os espaços públicos e os equipamentos e que ativam a

economia.

Cidades de hoje
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economia.
Manuel C. Fernandes, Arq. to in JN



Não há reabilitação que possa dispensar cinco exigências fundamentais:

• Casa digna;

• Equipamentos de proximidade (escola, creche, atividades económicas, etc…) por

perto;

• Emprego acessível;

Exigências da reabilitação
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• Emprego acessível;

• Ambiente e espaço público de qualidade;

• Cultura do bem comum (agilizar e incentivar os procedimentos em vez de os

dificultar e “matar”).



Um processo em construção
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Área inscrita Área inscrita e zona de proteçãoe zona de proteção

“Conjunto da Universidade de Coimbra – Alta e 

Sofia, inscrito na Lista Património Mundial no dia 22 

de junho de 2013 (decisão 37COM8B.38 do Comité 

do Património Mundial), publicitada através do Aviso 

n.º 14917/2013, DR, n.º 236, 2ª série, de 5 de 

dezembro e nos termos do previsto no n.º 7 do artigo 

15º da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro (LBP) como 

conjunto de Interesse Nacional (MN) o Conjunto da 

Universidade de Coimbra – Alta e Sofia, publicitado 

através do Anúncio n.º 175/2013, DR, 2ª série, n.º 93 

de 15 de maio”.



Um processo em construção

U.C. inscrita na Lista Património Mundial no dia 22 
de junho de 2013 
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Áreas de Reabilitação Urbana delimitadas e em fase de delimitação
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Alta 12 ha                Baixa 30 ha                Rio 21 ha               Universidade/Sereia 71 ha



Um Centro dinâmico e 

articulador de um espaço 

urbano policentrado

Um Centro Histórico 

multifuncional

Duas margens mais próximas e 

complementares

Um parque ribeirinho regional

Conceito global

Visão Estratégica para o Centro HistóricoVisão Estratégica para o Centro Histórico
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Modelo territorialModelo territorial

Um parque ribeirinho regional

Uma oferta turística 

diversificada

Uma rede articulada de 

espaços públicos de qualidade

Eixos urbanos estruturantes 

valorizados

Uma mobilidade suave e eco-

eficiente



…… definidasdefinidas comcom basebase nana visãovisão ReRe::centrarcentrar oo CentroCentro HistóricoHistórico

ObjetivoObjetivo globalglobal:: aa revitalizaçãorevitalização económica,económica, culturalcultural ee socialsocial dodo

CentroCentro HistóricoHistórico dede Coimbra,Coimbra, atravésatravés dada fixaçãofixação ee atraçãoatração dede

moradores,moradores, investidores,investidores, trabalhadores,trabalhadores, visitantesvisitantes ee turistasturistas

Opções estratégicas de reabilitação e revitalização

Visão Estratégica para o Centro HistóricoVisão Estratégica para o Centro Histórico

Coimbra – 26 de setembro de 2018 – Auditório CCDR Centro



Conceito global

Visão Estratégica para o Centro HistóricoVisão Estratégica para o Centro Histórico
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Novas dinâmicas, de entre outras, no Centro Histórico 

de Coimbra

• Crescimento exponencial de estabelecimentos para alojamento local, hostels, unidades
hoteleiras tradicionais e excesso de tipologias T0 e T1 em prédios reabilitados
resultante da procura;

• Dinamismo do mercado imobiliário com maior incidência nas áreas urbanas centrais da
cidade (C.H. vs ARU) - resultante de muito mais que o turismo. Migrações, enriquecimento

Novas dinâmicas
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cidade (C.H. vs ARU) - resultante de muito mais que o turismo. Migrações, enriquecimento
rápido, terciarização e EBF são algumas das causas;

• Crescimento do licenciamento de obras de reabilitação de prédios de particulares e
municipais bem como da revitalização de espaços públicos no centro da cidade;

• Consequente crescimento do investimento público e privado na reabilitação do
edificado do centro da cidade;

• Procura de espaços comerciais por lojas de marca até agora só instaladas em
shoppings que poderão funcionar como lojas âncora.



Consequências positivas das novas dinâmicas no

Centro Histórico de Coimbra

• Segregação urbana/Gentrificação vs. (re)habitação: deslocação dos residentes com menor poder
económico para outro local e da entrada de residentes com maior poder económico. E havia residentes para os prédios em
mau estado de conservação? Grande parte dos C.H. desertificou antes da chegada do turismo de massas. Uma cidade bem
preparada e planeada tem de ser capaz de receber turistas e não se deixar gentrificar. Ex: Câmara de Coimbra reabilita
15 imóveis na Baixa recorrendo ao Programa Reabilitar para Arrendar e o Fundo até agora pelo menos 3 numa U.I.)

Consequências positivas
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• Melhoria das condições de habitabilidade, embora na sua grande maioria em

tipologias T0 e T1, no Centro: enriquecimento ilícito, falta de inércia, simplesmente moda ou porque uma casa

dedicada ao alojamento local chega a render mais 40% do que uma casa dedicada ao arrendamento tradicional?

• Novos investimentos (Ex: CRITICAL Software), novos públicos, novas dinâmicas sociais;

• Investimento induzido.



Consequências negativas, de entre outras, das novas
dinâmicas no Centro Histórico de Coimbra

• Especulação imobiliária desregulada (aumento de preços de venda, de rendas e de tipologias habitacionais – T0 e T1 -

pouco adequadas à fixação de famílias. Metodologia de abordagem no s atendimentos);

• Necessidade do reforço das equipas de licenciamento de operações urbanísticas e fiscalização (tempo é

Consequências negativas
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• Necessidade do reforço das equipas de licenciamento de operações urbanísticas e fiscalização (tempo é

dinheiro e com a “pressão” cada vez mais se verificam intervenções sem projeto nem comunicação à câmara);

• Crescimento na reabilitação ilegal de prédios com deficientes condições de habitabilidade e riscos de
segurança;

• Conflito habitação vs AL decorrente da legislação (licenciamento como habitação utilização como serviços com

obrigação melhor acústica e de segurança contra incêndios o que, para os especialistas na matéria, havendo conflitos acaba

em tribunal);



Consequências negativas

• Excesso de alojamentos vocacionados para estadias temporárias (AL e Hostels) e alojamento para

estudantes (Uma solução poderá passar pela substituição do registo camarário por licenciamento para se poder gerir o

alojamento local sem matar a galinha dos ovos de ouro, as cidades e o mercado de arrendamento. Estudo recente: Porto. 51%

do Alojamento Local pertence a empresas concentração dos rendimentos desta atividade em sociedades muitas das quias

Consequências negativas, de entre outras, das novas
dinâmicas no Centro Histórico de Coimbra
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nem sequer estão relacionadas com o turismo, retirando ao alojamento local a função de dar a alguma classe média um

reforço financeiro).

• Risco das pequenas tipologias associado à volatilidade dos destinos turísticos, o que poderá na pior
das situações, resultar na necessidade de novas intervenções a curto prazo no edificado (Investir só no

alojamento para turistas não é uma fonte inesgotável e o mercado está a esgotar rapidamente.);

• Retorno investimento muito dependente das “modas” e do turismo …

• A habitação é um direito constitucional. Que política de habitação? Com que técnicos?



Intervenção em espaço público concluida

Terreiro da Erva
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Antes



Dinâmica em espaço público reabilitado
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Intervenção em espaço público concluida
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Couraça 

dos 

Apóstolos



Intervenção em espaço público concluida
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Rua da Moeda Travessa do Paço do Conde



Intervenções concluidas/fase conclusão em espaço público
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Avenida Central



Intervenções em espaço público a decorrer
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Largo de São Salvador



Intervenções no edificado – Habitação/comércio
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Edifício na Rua 

do Quebra 

Costas



Intervenções no edificado – Habitação/comércio
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Rua da Moeda – Intervenções do Fundo Especial Fechado, COIMBRA VIVA 1



Intervenções no edificado – Habitação/comércio

Antes Depois
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Beco das Canivetas – Intervenções em prédios propriedade Municipal – Programa Reabilitar para Arrendar



Intervenções no edificado – Habitação/comércio
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Terreiro da Erva– Intervenções em prédios propriedade Municipal – Programa Reabilitar para Arrendar



Intervenções no edificado – Habitação/comércio
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R. do Arco do Ivo– Intervenções em prédios propriedade Municipal – Programa Reabilitar para Arrendar



Intervenções no edificado - serviços
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Colégio 

da 

Trindade



Espaços comerciais
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Largo da Portagem                                                                                               Novas ideias de negócio



Reabilitação Urbana deve considerar-se uma das ferramentas essenciais para

evoluirmos para cidades mais compactas, mais funcionais, em que as

edificações e as zonas mais antigas “passem” a ser encaradas como

Intervenções a iniciar a curto prazo

Coimbra – 26 de setembro de 2018 – Auditório CCDR Centro

património que se impõe preservar e transmitir às gerações futuras.

MAS ....

Pressupõe uma maior qualificação dos agentes envolvidos, quer ao nível dos 

profissionais, quer ao nível das empresas.



Intervenções a iniciar a curto prazo
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Rua e Largo do Arnado - existente



Intervenções a iniciar a curto prazo
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Rua do Arnado                                          Fábrica Ideal – Residencial para Pessoas Idosas (RIP)



Intervenções a iniciar a curto prazo
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Rua do Arnado                                          Fábrica Ideal – Residencial para Pessoas Idosas (RIP)



Intervenções previstas a curto prazo
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Gaveto da Av. Fernão de Magalhães com Rua do Arnado             Turim Rainha Santa Hotel - projeto



Intervenções previstas a curto prazo
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Avenida Emídio Navarro / Rua Olivença                                                Residência EDP - existente



Intervenções previstas a curto prazo
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Avenida Emídio Navarro / Rua Olivença                                                         Residência EDP - projeto
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OBRIGADO   

sidonio@cm-coimbra.pt 


