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Em Análise

Desde 2003 se realizam, com uma periocidade 
trienal, as conferências PATORREB cujo 
objetivo é contribuir para a divulgação 
e sistematização do conhecimento sobre 
patologia e reabilitação de edifícios, em 
particular do património monumental e dos 
edifícios antigos. Em março decorreu a 5.ª 
Conferência sobre Patologia e Reabilitação 
de Edifícios – PATORREB 2015, organizado 
conjuntamente pela Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto – FEUP, pela 
Universidade Politécnica da Catalunha – UPC 
e pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– UFRJ. O intercâmbio técnico e científico 
entre Portugal, Espanha, Brasil e outros 
países da América Latina faz parte de uma 
estratégia seguida pelo Laboratório de Física 
das Construções. O interesse dessa estratégia 
é claramente evidenciado pela presença 
de cerca de 400 participantes de 6 países 
(professores, investigadores, projetistas, 
empresas da construção, estudantes e outros 
profissionais) e pela apresentação de mais 
de 200 comunicações que abordaram a 
problemática da reabilitação e da patologia 
da construção numa perspetiva política, 
estratégica, técnica e financeira.

PATORREB 2015
Um contributo para a reabilitação do património 

monumental e dos edifícios antigos

Vasco Peixoto de Freitas | Professor Catedrático, FEUP

  construção é um setor de ativida-
de indispensável às sociedades modernas e 
desenvolvidas, no entanto em cada momento 
é crucial avaliar as necessidades e ajustar 
as intervenções a essas necessidades. É 
minha profunda convicção que a reabilitação 
do património edificado é um dos vetores 
fundamentais do setor da construção nos 
próximos anos, que passará inevitavelmente 
pela preservação do património monumen-
tal e pela reabilitação dos edifícios antigos. 
Contrariamente à imagem errada que passa 
na opinião pública, há um futuro muito promis-
sor para o setor da reabilitação do património 
edificado, cujo contributo para o PIB terá 
de ser sempre muito significativo. Sem uma 
estratégia clara e de continuidade não é fácil 
ao mercado, nesta conjuntura, encontrar uma 
dinâmica adequada. Se essa estratégia não 
for definida daqui a uma década todos lamen-
taremos a falta de visão que conduzirá à não 
valorização do nosso riquíssimo património, 
sobretudo, quando todos os dados económi-
cos apontam o turismo como um dos setores 
mais dinâmicos da nossa economia.

Aos engenheiros, hoje como no passado, 
pede-se conhecimento técnico e capacidade 
de gestão financeira, que sempre souberam 
demostrar. Pede-se também uma visão multi-
disciplinar, embora especializada, para poder 
responder a desafios técnicos para os quais 
poderão não estar totalmente habilitados, 
pelo que a formação especializada comple-
mentar deve ser equacionada e incentivada. 
A engenharia portuguesa e os seus enge-
nheiros sempre foram reconhecidas em todo 
o mundo pela sua qualidade. Estou certo que 
no mercado interno saberemos demostrar 
competência para responder aos desafios 
societais atuais, desde que a qualificação 
profissional seja uma exigência do mercado.
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O PATORREB 2015 constituiu um contributo 
para a reabilitação em Portugal. As conclu-
sões apontaram para: (a) a importância de 
estudos de diagnóstico, fundamentados, de 
caráter técnico e económico; (b) o interes-
se no desenvolvimento de novas técnicas 
de diagnóstico; (c) a utilização de modelos 
de simulação, convenientemente validados, 
como instrumentos de previsão do desem-
penho; (d) a importância de se monitorizar os 
edifícios em serviço e ainda (e) a necessidade 
de se realizarem inspeções técnicas de edifí-
cios existentes. Por outro lado, foram apre-
sentadas múltiplas propostas que se podem 
sintetizar nas medidas a seguir descritas:

- Elaborar um plano estratégico para a reabili-
tação em Portugal (2015-2025) que defina as 
necessidades, os custos envolvidos e o plano 
de investimento na reabilitação dos edifícios 
governamentais e municipais;

- Promover a publicação de manuais e guias 
técnicos;
- Ajustar o modelo de ensino na área da enge-
nharia civil e oferecer formação especializada 
avançada;
- Promover a qualificação profissional dos 
atores da construção, indispensável à garantia 
da qualidade e durabilidade das intervenções;
- Desenvolver uma regulamentação específica 
para a reabilitação, adaptando a regulamen-
tação já existente, compatibilizando-a num 
código único que permita aos profissionais 
uma compreensiva leitura das exigências;
- Utilizar os fundos comunitários associados 
à eficiência energética como “motor” da rea-
bilitação de edifícios, mas não esquecendo 
que a realidade dos países do sul da europa 
é diferente do ponto de vista climático, eco-
nómico e cultural;
- Criar e implementar um modelo de inspeção 
de edifícios existentes, que avalie as condi-
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ções de segurança, conforto, acessibilidade, 
instalações disponíveis e sustentabilidade.

Nesta edição da revista Pedra & Cal são publi-
cadas uma dezena de comunicações, com 
fundamentação científica, que refletem sobre: 
o microclima dos museus e a influência dos 
materiais higroscópicos no controlo da flutua-
ção da humidade relativa interior; o risco da 
humidificação da base das paredes e humida-
de ascensional; a consequência do isolamento 
das paredes de grande espessura e massa no 
consumo energético e no conforto passivo; a 
consolidação e avaliação do desempenho de 
argamassa à base de cal e cal hidráulica; a 
conceção de um manual de manutenção e a 
apresentação de casos de estudo. 
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