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RESUMO 

 

 

A reabilitação urbana é actualmente um tema incontornável quer se fale de conservação 
e defesa do património, de desenvolvimento sustentável, de ordenamento do território 
ou de coesão social. No entanto, o conceito de reabilitação urbana sofreu uma enorme 
evolução desde os anos 60 até aos nossos dias, no que respeita aos seus objectivos, 
princípios, âmbito de actuação, metodologia e abordagem. Emerge da política de 
conservação do património arquitectónico mas rapidamente ultrapassa esse âmbito, em 
reposta a novos desafios de natureza social, económica, ambiental e cultural. 

Devido à sua rápida evolução e crescente complexidade, é frequente o conceito de 
reabilitação urbana ser usado de forma equívoca e redutora e os processos de 
intervenção não terem em conta os pressupostos que lhe estão subjacentes. Apesar de a 
informação existente sobre a matéria ser vasta, esta é de natureza sectorial, dispersa e 
fragmentada, não tendo sido alvo de compilação e sistematização até à data. 

Neste contexto, o principal objectivo desta tese é clarificar o conceito de reabilitação 
urbana no contexto europeu, analisando a sua evolução até aos nossos dias. Para cada 
década são elaborados quadros de síntese onde se definem os objectivos, os princípios, o 
âmbito e os instrumentos de actuação, os mecanismos de financiamento e os papéis dos 
vários actores nos processos de reabilitação urbana. Com esta análise pretende-se não só 
determinar em que consiste a reabilitação urbana hoje, como também, através do estudo 
da sua evolução e dos quadros de síntese, estabelecer uma matriz de referência cronoló-
gica, contra a qual podem ser comparados diferentes processos e políticas de reabilitação 
urbana, implementados no passado, em curso ou a propor para o futuro.  

Por fim, esta matriz de referência é aplicada a Portugal, mais especificamente, à 
experiência dos Gabinetes Técnicos Locais, cujo programa esteve em vigor 
aproximadamente vinte anos, e que foi, até recentemente, o único programa nacional 
dedicado à reabilitação urbana. Esta aplicação permite validar a aplicabilidade da matriz de 
referência criada, bem como tirar conclusões sobre a adequabilidade deste programa – e, 
logo, da política nacional de reabilitação urbana –, ao longo do seu período de vigência, 
face à evolução do estado da arte no contexto europeu. 
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ABSTRACT 

 

 

Urban regeneration is nowadays a mandatory theme when dealing with heritage 
conservation and preservation, sustainable development, spatial planning or social 
cohesion. However, the concept of urban regeneration went through a considerable 
evolution since its origins in the 1960s, in terms of its aims, principles, scope of 
intervention, methods and approaches. It emerged in the framework of architectural 
heritage conservation policy, but quickly went beyond this scope, through the 
confrontation with new social, economic, environmental and cultural challenges. 

The fast evolution and growing complexity of urban regeneration is partly responsible for 
a frequently improper, ambiguous or overly narrow use of the notion; in addition, its 
implementation processes often fail to take into due account the principles which 
constitute its theoretical underpinnings. Despite the existence of an abundant literature on 
the subject, the available information is divided along sectorial lines, scattered and 
fragmented, and has never been compiled and systematized until today. 

The main aim of this thesis is therefore to clarify the concept of urban regeneration in the 
European context, by analysing its evolution from its origins to the present. Summary 
tables for each decade characterize the aims, principles, scope and means of intervention, 
financing mechanisms and the role of each actor in the urban regeneration process. The 
purpose of this analysis is not only to determine what urban regeneration is about, but 
also, through the study of its evolution and the summary tables, to build a comprehensive 
chronological reference framework, against which different urban regeneration policies 
and programs can be compared, whether they belong to the past, to current policy or are 
intended for future proposal. 

Finally, the reference framework is applied to Portugal, more precisely to the Local 
Technical Offices programme, which was operational for approximately twenty years, and 
was, until recently, the only national programme dedicated to urban regeneration. This 
example serves to verify the applicability of the reference framework, as well as to draw 
conclusions about the appropriateness of this particular programme – and hence, of the 
Portuguese urban regeneration policy –, across nearly two decades, in comparison with 
the evolution of the European state of the art in this area. 
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RESUME 

 

 

La réhabilitation urbaine est aujourd’hui un thème incontournable lorsqu’il est question de 
préservation et conservation du patrimoine, de développement durable, d’aménagement 
du territoire ou de cohésion sociale. Pourtant, le concept de réhabilitation urbaine a 
connu une évolution considérable depuis ses origines dans les années 1960, aussi bien au 
niveau de ses objectifs, que de ses principes, son aire d’application, sa méthodologie et ses 
approches. La notion prend sa source dans le cadre des politiques de conservation du 
patrimoine architectural, mais déborde rapidement de ce champ d’application, en réponse 
à l’émergence de nouveaux défis d’ordre social, économique, environnemental ou 
culturel. 

Du fait de cette évolution rapide, accompagnée d’une complexité conceptuelle croissante, 
la notion de réhabilitation urbaine est souvent employée de manière équivoque et 
réductrice, et il n’est pas rare que son application lors de processus d’intervention ne 
tienne pas compte des principes mêmes qui constituent son fondement. Malgré 
l’existence de nombreuses sources d’information sur la question, celles-ci sont de nature 
sectorielle, dispersées et fragmentées, et n’ont jamais fait l’objet à ce jour d’une 
compilation exhaustive ni d’une véritable tentative de systématisation.  

L’enjeu principal de cette thèse est donc de clarifier le concept de réhabilitation urbaine 
dans le contexte européen et d’analyser son évolution jusqu’à nos jours. Sur la base d’une 
analyse approfondie, des tableaux de synthèse présentent, pour chaque décennie écoulée, 
les objectifs, les principes, le champ et les instruments d’application, ainsi que le rôle des 
différents acteurs dans les processus de réhabilitation urbaine. Cette étude vise non 
seulement à définir ce qu’est la réhabilitation urbaine aujourd’hui, mais aussi, à travers 
l’examen de son évolution et l’élaboration des tableaux de synthèse, à proposer une grille 
de lecture chronologique, par rapport à laquelle pourront être comparés les processus et 
politiques de réhabilitation urbaine mis en œuvre dans le passé, en cours ou pouvant être 
proposés à l’avenir. 

Enfin, ce cadre de référence est appliqué au cas portugais, et plus précisément à 
l’expérience des Cabinets Techniques Locaux, un programme en vigueur pendant près de 
deux décennies et qui a constitué jusqu’à récemment le seul programme national 
consacré à la réhabilitation urbaine. Cet exemple permettre de valider l’intérêt pratique 
de la grille de lecture élaborée dans le reste de la thèse, et aussi de tirer des conclusions 
sur la pertinence de ce programme spécifique – et donc de la politique de réhabilitation 
urbaine au Portugal – pendant vingt ans, au regard de l’évolution de l’état de l’art au 
niveau européen.  
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6 VALIDAÇÃO DA MATRIZ DE REFERÊNCIA: ANÁLISE COMPARATIVA DA 
EXPERIÊNCIA PORTUGUESA DOS GABINETES TÉCNICOS LOCAIS 

6.1 Antecedentes 

6.1.1 Do monumento à paisagem 

Até à década de sessenta, a atitude em Portugal face ao património construído pode 
caracterizar-se, muito genericamente, do seguinte modo: 

o Monumentos isolados – promovia-se o restauro interventivo, com o objectivo de 
enaltecer os valores mais caros ao Estado Novo (como a pátria e a religião), 
mediante a devolução ou, frequentemente, a recriação de uma “traça primitiva” 
(ver Figura 115). Na maioria das vezes isto significava uma aproximação ao 
românico, de modo a transmitir um outro conjunto de valores (como a 
estabilidade, a não-ostentação, a força, a beleza rude e primitiva, etc.). A 
demolição do tecido envolvente para maior visibilidade ao monumento era 
também uma prática corrente (ver Figura 116). 

o Património urbano – num espírito próximo do expresso na Carta de Atenas do 
CIAM1, o património urbano era absolutamente desvalorizado, visto como um 
obstáculo ao desenvolvimento e contrário aos ideais higienistas. Assim sendo, 
tanto os planos e como os projectos tendiam a propor a demolição dos tecidos 
antigos. Esta opção era tomada por razões de insalubridade, para reorganizar o 
sistema viário, para “qualificar” o espaço urbano, para dar visibilidade aos 
monumentos, etc. (ver Figura 116). Como excepção a esta regra, contavam-se 
uns poucos casos, seleccionados criteriosamente pelo seu potencial de 
comunicação dos valores referidos a propósito dos monumentos isolados 
(Guimarães, Évora, Óbidos, Monsanto, etc.), onde se promovia o restauro ou a 
recriação de um estado idealizado, cristalizando-se a evolução do tecido urbano. 

Durante os anos 60 do século XX começou a assistir-se em Portugal a um progressivo 
despertar para uma nova perspectiva de intervenção na cidade existente. Das práticas 
centradas na salvaguarda de objectos arquitectónicos mais ou menos isolados, iniciou-se a 
transição para outras concepções, onde se reconhece o valor do património vernacular, a 
importância de uma perspectiva mais urbana e a necessidade de integrar aspectos sociais 
nas intervenções. Esta transição deu-se de forma progressiva – primeiro ocorreu ao nível 
dos conceitos e só bastante mais tarde foi institucionalizada nas políticas de intervenção 
no território. 

Em 1961 foi publicado pelo Sindicato Nacional dos Arquitectos o inquérito à arquitectura 
popular em Portugal2, que tinha subjacente uma valorização do vernacular, do regional e 
do património “menor”. Este trabalho desempenhou um papel importante na difusão não 

                                            
1 La Charte d’Athènes, cit. 7. 
2 Sindicato Nacional dos Arquitectos – Arquitectura popular em Portugal. Este documento tem vindo a ser reeditado, sendo a sua última 
edição (4ª ed.), de 2004, da responsabilidade da Ordem do Arquitectos.  
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só das soluções construtivas, plásticas e espaciais da arquitectura popular portuguesa, 
como também na valorização de conceitos, como os de identidade e autenticidade.  

 

Figura 115 – Filosofia de intervenção da Direcção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais na década de trinta 
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Figura 116 – Três exemplos de planos onde se previam demolições substanciais na área Ribeira-Barredo, no Porto, 
actualmente classificada como Património Mundial pela UNESCO 
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Também sintomáticos da evolução conceptual dos anos 60 foram os vários congressos 
ligados à temática do urbanismo e do património realizados em Portugal e, em especial, o 
teor das comunicações nestes apresentadas. No Colóquio sobre Urbanismo3, realizado 
no LNEC em 1961, o Arq.º Manuel Laginha, então técnico da Direcção-Geral dos 
Serviços de Urbanização (DGSU), apresentou uma comunicação intitulada Renovação 
urbana4. Nesta comunicação o conceito de renovação urbana não surge como sinónimo 
de uma operação de substituição dos edifícios e tecidos urbanos existentes por 
construção nova. Pelo contrário, este texto defende uma atitude oposta à apologia da 
técnica e do progresso a qualquer custo, e exige que nas operações de renovação urbana 
sejam considerados «(...)os valores existentes, tanto físicos (qualidade dos imóveis em si próprios e 
em relação ao conjunto em que se integram), como económicos, como ainda históricos e estéticos»5. 
Neste âmbito é ainda feita uma crítica, bastante ousada para a época, da legislação em 
vigor, designadamente da Lei n.º 2030, de 1948, e da Lei n.º 2068, de 1957, tidas como 
responsáveis por abrir caminho a processos demasiado rápidos de substituição dos 
edifícios existentes por prédios de rendimento, prática que se estava a generalizar, tendo 
especial incidência nos aglomerados urbanos de maiores dimensões. 

Com efeito, a Lei n.º 2030 conferia à administração pública a possibilidade de expropriar 
por utilidade pública «casas que reconhecidamente devam ser reconstruídas ou remodeladas, em 
razão das suas pequenas dimensões, posição fora do alinhamento ou má condição de higiene ou 
estética»6. Esta Lei previa ainda a elaboração de Planos Gerais de Reconstrução para 
conjuntos de edifícios a renovar. Os Planos Gerais de Reconstrução, com base na 
«ambiguidade desta figura de plano e dos seus objectivos permitiram, ao longo de décadas, a “política 
do bota-abaixo, cresce-acima”, no dizer lapidar do arquitecto Nuno Portas»7. 

A comunicação do Arq.º Manuel Laginha aponta como os aspectos mais críticos desta 
«(...) espécie de renovação urbana desorganizada e sem qualquer controle»8, o desenraizamento 
das populações deslocadas por força das intervenções, a substituição aleatória de edifícios 
antigos por outros de maior escala e de fraca qualidade arquitectónica e construtiva, a 
sobrecarga sobre as infra-estruturas existentes (fruto desta mesma substituição) e a 
consequente perda de qualidade do ambiente urbano e de património histórico e 
cultural. Esta comunicação apresenta assim uma postura crítica rara para a época e uma 
perspectiva inovadora do modo de intervenção em tecidos urbanos existentes que, 
apesar de ainda ser apelidada de “renovação urbana”, começa já a aproximar 
conceptualmente do que posteriormente se veio a denominar por “reabilitação urbana”. 

                                            
3 Organizado pelo Ministério das Obras Públicas e pela Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização, com o patrocínio do Instituto de 
Alta Cultura e da Fundação Calouste Gulbenkian. 
4 Manuel Laginha – Renovação urbana, in MOP-DGSU – Colóquio sobre Urbanismo. pág. 432-450. 
5 Manuel Laginha, cit. 3, pág. 437. 
6 Carlos Vieira de Faria – Reabilitação urbana em Portugal, in Cadernos municipais, pág. 41. 
7 Carlos Vieira de Faria, cit. 6, pág. 41. 
8 Manuel Laginha, cit. 3, pág. 442. 
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Em 1967, realizou-se em Lisboa, no Palácio da Foz, o Colóquio para a Salvaguarda dos 
Sítios Históricos e da Paisagem9. No relatório final deste colóquio recomenda-se que «(...) 
toda a procura teórica e prática tendente a salvaguardar os Sítios Históricos e a Paisagem (...) seja 
considerada uma necessidade vital para a nossa civilização e seja integrada no quadro de uma 
planificação sociopolítica, económica e cultural, sem a qual permanecerá num plano abstracto e 
ineficaz»10. No espírito da Carta de Veneza11 adoptada três anos antes, no relatório final 
deste encontro é veiculada a ideia de restabelecer e assegurar a continuidade do 
património arquitectónico mediante a sua utilização, organização e transmissão às 
gerações futuras, e não pela sua mera preservação a título exemplificativo. Por último, em 
conjunto com o reconhecimento da necessidade da interdisciplinaridade na actuação 
sobre o património, é feito um apelo à integração do património arquitectónico, 
paisagístico e natural no planeamento «de modo a que o antigo possa activamente participar com 
o moderno na evolução da vida»12. 

Outro evento importante realizado na mesma década foi o Colóquio de Urbanismo13, 
que teve lugar no Funchal em 1969. Neste colóquio o Arq.º Joaquim Cabeça Padrão, 
então técnico da DGSU e um dos principais protagonistas da luta pela defesa da paisagem 
urbana em Portugal nas décadas de 60 e 70, apresentou uma comunicação intitulada 
Defesa e recuperação da paisagem urbana de qualidade14. Nesta comunicação o autor 
alude à evolução do conceito de património e faz uma crítica à cidade moderna, incitando 
a que se operasse uma mudança de perspectiva em três áreas: 

o retoma da escala humana no tecido urbano; 

o abandono do homem-máquina e retorno ao homem-cultural; 

o salvaguarda do património urbano das áreas mais qualificadas das cidades, não de 
uma forma museológica, mas através do seu ordenamento, uso e integração na 
cidade alargada.  

Esta salvaguarda deveria «(...) ser praticada até ao limite em que uma determinada cultura 
urbanística e arquitectónica seja ainda susceptível de adaptação, satisfazendo, plenamente, as 
solicitações do tempo que as contenha; (...). Isto é, até ao limite em que duas culturas fundamentais 
em jogo, não criem, no âmbito do espaço urbano e arquitectónico, problemas insolúveis»15. Deveria 
ser fundamentada por um estudo de pormenor, baseado num inquérito edifício a edifício 
e num estudo de viabilidade económica. Deveria ainda garantir a compatibilização entre a 
salvaguarda do património e as condições de habitabilidade e qualidade de vida dos 

                                            
9 Organizado pelo Centro de Estudos de Urbanismo e Habitação Engenheiro Duarte Pacheco e pelo Comité Permanent des Sites 
Historiques Urbains de la Fédération Internationale pour l’Habitation, l’Urbanisme et l’Aménagement des Territoires, e patrocinado 
pela Fundação Calouste Gulbenkian. 
10 Colóquio para a Salvaguarda dos Sítios Históricos e da Paisagem – Conclusões do Colóquio para a Salvaguarda dos Sítios Históricos 
e da Paisagem, in Câmara Municipal do Funchal – Colóquio de Urbanismo, pág.104. 
11 International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and Sites. 
12 Colóquio para a Salvaguarda dos Sítios Históricos e da Paisagem, cit. 10. 
13 Organizado pela Câmara Municipal do Funchal. 
14 Joaquim Cabeça Padrão – Defesa e recuperação da paisagem urbana de qualidade, in Câmara Municipal do Funchal – Colóquio de 
Urbanismo, pág.101-121. 
15 Joaquim Cabeça Padrão, cit. 14, pág.106. 
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habitantes da área, «(...) de modo a não transformar o núcleo estudado num simples jardim 
zoológico povoado de seres humanos»16. 

Na sua comunicação de 1969, o Arq.º Cabeça Padrão aborda também o conflito entre o 
interesse público e o privado em presença no tecido urbano, em especial quando se 
coloca a questão da sua salvaguarda. Neste âmbito, assume uma perspectiva na qual os 
edifícios e monumentos de uma cidade, para além de poderem ser propriedade de 
indivíduos, servem toda a comunidade. Logo, a destruição de um edifício que constitua 
património de qualidade é uma delapidação do património de todos. O planeamento 
urbanístico surge neste contexto como instrumento de regulação dos interesses em 
presença, meio através do qual se torna possível proteger o interesse público – a 
salvaguarda do património –, do interesse privado em destruir para ampliar e rendibilizar. 

Foi ainda nos anos 60 que a administração central deu mostras de reconhecer o interesse 
estratégico de integrar políticas de salvaguarda do património construído no 
ordenamento do território com a criação, no âmbito da DGSU, da Secção de Defesa e 
Recuperação da Paisagem Urbana (SDRPU). Esta Secção veio posteriormente a dar 
origem à Divisão de Estudos de Renovação Urbana, da Direcção-Geral do Planeamento 
Urbanístico (DGPU)17. 

No âmbito da SDRPU, cuja chefia foi entregue a Cabeça Padrão, iniciou-se então o 
pioneiro Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana do Algarve. Este estudo 
teve por objectivo classificar e regulamentar a salvaguarda e a conservação do património 
urbano e paisagístico de todos os aglomerados considerados de interesse no Algarve, o 
que ascendeu a um total de 47 povoações. Esta iniciativa surgiu em resposta à crescente 
actividade construtiva que estava a ser realizada de forma absolutamente descontrolada 
nesta região, em consequência da descoberta do “turismo do Sol”, e que estava a 
comprometer a qualidade da paisagem e a salvaguarda do património. Adicionalmente, 
como o Plano Regional do Algarve, encomendado pela DGSU ao Arq. Dodi, ainda estava 
a aguardar aprovação – o que nunca veio a obter –, era urgente que se impusessem 
medidas preventivas, para garantir a salvaguarda pelo menos dos elementos de maior 
qualidade. 

O estudo coordenado pelo Arq.º Cabeça Padrão foi bastante influenciado pelas teorias 
que Gordon Cullen divulgou na sua publicação Townscape18. A tal facto não é alheio que 
o Arq.º Cabeça Padrão, tal como outros técnicos da DGPU na altura tenham feito 
estágios no exterior, nomeadamente em Inglaterra. O Estudo de Prospecção e Defesa da 
Paisagem Urbana do Algarve foi precursor pelo valor que atribui aos espaços públicos, ao 
tecido urbano não-monumental e à arquitectura vernacular e de cariz doméstico. Foi 
também precursor ao nível da metodologia, onde foram ensaiados instrumentos que 

                                            
16 Joaquim Cabeça Padrão, cit. 14, pág.109. 
17 Projectando-se ainda na Divisão de Renovação e Reabilitação, resultante da Lei orgânica da Direcção-Geral do Ordenamento do 
Território (DGOT) – Decreto Regulamentar n.º 59/87, de 9 de Novembro –, e que foi extinta com a passagem, em 1994, da DGOT 
a Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano (DGOTDU), pelo Decreto-Lei n.º 271/94, de 28 de 
Outubro. 
18 Gordon Cullen – Paisagem urbana. Foi feito um breve comentário a esta publicação na nota 81, do ponto 1.3 A cidade desejada. 
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viriam posteriormente a servir de base aos primeiros “planos de salvaguarda de centros 
históricos”. Metodologicamente o referido Estudo incluiu:  

o um levantamento histórico e etnográfico de cada aglomerado;  

o o preenchimento de uma ficha de inquérito e análise para cada edifício  
(Figura 117) e de uma outra para cada espaço público (Figura 118), que além da 
recolha de informação continham recomendações para intervenção; 

o a cartografia dos resultados das fichas de inquérito (Figura 119);  

o uma proposta de regulamento para as intervenções na área. 

No que respeita às propostas de intervenção no edificado, as opções não são inovadoras, 
indo até em parte contra o que já tinha sido estipulado pela Carta de Veneza. Como se 
pode observar pelo exemplo da terapia aconselhada na Figura 117, as opções consistem 
na sua generalidade em retirar os elementos que se consideram não corresponder “à 
traça original” e repor a imagem desejada, o que na prática significava: caiar tudo de 
branco; incluir em todos os edifícios beirados com telha de canudo; e substituir elementos 
existentes, como por exemplo chaminés, que se consideravam dissonantes por 
reconstruções desses mesmos elementos copiando modelos tradicionais. Esta é de facto 
uma abordagem que já estava ultrapassada ao nível europeu19.  

Um outro reparo ao Estudo refere-se à dimensão humana. Em linha com a abordagem 
adoptada na publicação Townscape20 e na recomendação da UNESCO de 1962 sobre a 
salvaguarda da beleza e carácter das paisagens e sítios21, este trabalho centra-se na 
salvaguarda e recuperação da beleza das paisagens. Encara as paisagens mais como 
objectos a contemplar do que como sistemas vivos e dinâmicos. Neste contexto, a 
dimensão humana encontra-se ausente das preocupações e do próprio trabalho. Mais 
ainda, a preocupação com o património permanece muito “epidérmica”, centrada na 
imagem, sem que por exemplo as tipologias edificatórias encontrem lugar.  

Com efeito, o Estudo faz um levantamento exaustivo dos edifícios e espaços públicos de 
47 aglomerados algarvios. Informa, por exemplo, que a porta de zinco do edifício da ficha 
36 de Cacela deve ser substituída por uma de madeira, mas fica-se sem saber, por 
exemplo, se os aglomerados estavam desertificados, se existia sobrepopulação ou 
sobreocupação dos fogos, ou quais eram as condições de habitabilidade dos fogos. De 
facto, ainda se trata de uma perspectiva puramente física e, dentro desta, restrita às 
questões da imagem. 

                                            
19 Ver ponto 2.2 A evolução dos conceitos. 
20 Gordon Cullen, cit. 18. 
21 UNESCO – Recommendation concerning the safeguarding of the beauty and character of landscapes and sites. Ver ponto 2.2 A 
evolução dos conceitos. 
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Figura 117 – Exemplo da ficha de inquérito e análise para os edifícios do Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem 
Urbana do Algarve 22  

                                            
22  Agradece-se reconhecidamente ao Arq.º José Lima Ferreira e à Arq.ª Marta Santos o envio da digitalização da publicação 
Direcção-Geral dos Serviços de Urbanização, Secção de Defesa e Recuperação da Paisagem Urbana – Prospecção, preservação e 
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Figura 118 – Exemplo da ficha de inquérito e análise para os espaços públicos do Estudo de Prospecção e Defesa da 
Paisagem Urbana do Algarve 

                                                                                                                                
recuperação de elementos urbanísticos e arquitectónicos notáveis, em áreas urbanas e marginais viárias, na região do Algarve. 11.º Volume: 
Cacela, de onde se retiraram estas imagens, bem como as das duas Figuras seguintes. 
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Figura 119 – Vista geral de Cacela e dois exemplos da cartografia realizada para a mesma localidade no âmbito do 
Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana do Algarve  

No entanto, como já foi referido, este trabalho teve características inovadoras para a 
época no contexto nacional, como sejam: a valorização do património vernacular; a 
inclusão da análise dos espaços públicos; a percepção que o valor dos espaços públicos 
pode não residir nos próprios espaços, mas nas relações que estes mantêm com a 
envolvente (daí o levantamento das vistas nas fichas de inquérito e avaliação que se 
apresentam na Figura 118 e na Figura 119); e a tentativa de integração da preservação e 
conservação do património no ordenamento do território (ver Figura 119). 

Apesar do seu carácter exaustivo e precursor, o Estudo de Prospecção e Defesa da 
Paisagem Urbana do Algarve, que poderia ter desempenhado um papel fundamental na 
preservação da qualidade paisagística da região, nunca foi aprovado pelas entidades 
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competentes. Também não foi alvo de uma divulgação alargada junto do meio técnico. 
De facto, este trabalho desapareceu, estando ainda hoje indisponível para consulta no 
arquivo da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento 
Urbano (DGOTDU) por se desconhecer o paradeiro dos 3123 volumes: «este, como tantos 
outros [estudos], perdeu-se na (ex) DGSU, nada tendo sido feito para a sua aprovação junto da 
Administração Central e Local. De tal modo que, hoje, dificilmente se encontrará um exemplar deste 
estudo/proposta!»24. 

A este respeito refira-se que recentemente, já em 2008, foi “redescoberto” um dos 
exemplares enviados às autarquias, o de Cacela, concelho de Vila Real de Santo António, 
pela arqueóloga Catarina Oliveira, Directora do Centro de Investigação e Informação do 
Património de Cacela. Este facto foi o que permitiu incluir no presente trabalho as 
ilustrações e a análise do conteúdo do Estudo. Porém, ficou perdida para a época a 
oportunidade de difundir junto do meio técnico nacional os conceitos, os métodos e a 
experiência alcançada. 

O trabalho desenvolvido na SDRPU, apesar de não se ter reflectido grandemente na 
prática profissional exterior ou em acção no terreno na altura, contribuiu para a formação 
da equipa técnica interna à DGSU, que foi posteriormente responsável pela coordenação 
e o acompanhamento do programa de Reabilitação Urbana (PRU) que criou os 
Gabinetes Técnicos Locais (GTL) em 1985, e, em 1988, pela reformulação desse mesmo 
programa. Neste contexto, veio a ter uma influência superior à que normalmente lhe é 
reconhecida. Tal como a análise dos programas PRU e PRAUD efectuada neste trabalho 
demonstra, ecos da influência do Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana do 
Algarve fazem-se sentir ainda hoje na concepção portuguesa de reabilitação urbana. 

6.1.2 O Estudo de Renovação Urbana do Barredo 

Realizou-se, no entanto, um outro estudo, também no final da década de sessenta, cuja 
abordagem à cidade existente apresenta um carácter inovador e uma amplitude de 
perspectiva que ultrapassaram largamente as do Estudo de Prospecção e Defesa da 
Paisagem Urbana do Algarve. Trata-se do Estudo de Renovação Urbana do Barredo, 
coordenado pelo Arq.º Fernando Távora e realizado pela Direcção de Serviços de 
Habitação - Repartição da Construção de Casas, da Câmara Municipal do Porto, e que foi 
concluído em 1969. Sobre este Estudo será feita uma análise mais detalhada por duas 
razões: em primeiro lugar, está-se perante a primeira iniciativa portuguesa que teve por 
objectivo promover uma verdadeira política de reabilitação urbana; e em segundo lugar, 
porque os seus princípios influenciaram muitas experiências posteriores, nomeadamente, 
o GTL de Guimarães, comummente referenciado como um verdadeiro caso de sucesso. 

Ao contrário da ideia que frequentemente é transmitida, o objectivo principal deste 
Estudo não é promover a reabilitação da zona do Barredo. O Estudo não consiste num 
projecto de intervenção. O seu objectivo é muito mais amplo: impulsionar uma política 

                                            
23 Dos 49 volumes previstos inicialmente, foram concluídos apenas 31 em 1970. (Ver: Carlos Vieira de Faria, cit. 6, pág. 43).  
24 Carlos Vieira de Faria, cit. 6, pág. 43. 
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municipal de reabilitação urbana para a cidade do Porto. Com efeito, o título do Estudo 
de Renovação Urbana do Barredo é enganador em mais do que um aspecto. Em 
primeiro lugar, o que está em causa é a reabilitação urbana e não a renovação urbana. As 
primeiras utilizações do termo reabilitação no contexto europeu estavam a surgir por esta 
altura e em Portugal ainda se mantinha o termo renovação. No entanto, o conceito 
subjacente é claro neste excerto de rara beleza: 

«Cremos, em primeiro lugar, que a morfologia física e social do sector deverá ser alterada 
por um processo dinâmico, seguro e permanente de renovação a todos os níveis, dando 
portanto à palavra renovação o seu verdadeiro sentido que é o de continuar-inovando, num 
movimento constante de modificação para melhorar condições, mas respeitando os valores 
positivos que por ventura possam existir e que não deverão, portanto, ser destruídos. 

Perguntar-se-á, imediatamente, que valores positivos poderão existir num sector tão 
delapidado em todos os seus aspectos. Diremos, antes de mais, que para os encontrar é 
preciso ver para além das ruínas. E, com efeito, para além das ruínas humanas 
encontramos homens – e onde há homens há sempre esperança – com direitos adquiridos 
e com ambições, com uma estrutura social, e, sobretudo, com uma juventude que quer 
integrar-se, e terá de integrar-se na sociedade portuense; essa comunidade, tão cheia de 
ruínas, vive entre ruínas, onde olhos que saibam ver encontram manifestações visuais de 
culturas passadas que não podem perder-se e não apenas pelo seu aspecto evocativo ou 
sentimental mas também pelo seu aspecto pragmático, porque constituem lições 
permanentes que o passado garante ao futuro. 

Continuar, portanto, inovando.» 25 

O “continuar-inovando” aplicado aqui para descrever a renovação urbana – aliás, a 
reabilitação urbana –, faz lembrar o “conservar-integrando” que está subjacente ao 
conceito de conservação integrada mas, como se verá mais adiante, tem um sentido ainda 
mais amplo que este último.  

Um segundo equívoco que pode derivar do título do Estudo de Renovação Urbana do 
Barredo é o seu objectivo. Com efeito, a reabilitação do Barredo é somente o objecto e 
não o objectivo do Estudo. O que se pretende com o Estudo é fundamentar uma nova 
abordagem às áreas degradadas da cidade do Porto, complementando a actuação que já 
vinha a ser feita nas ilhas. Com base nesta fundamentação, procedeu-se depois à 
codificação da abordagem em diploma legal, com vista à sua aprovação pelo governo. 
Esta codificação visava para substituir o Decreto-Lei n.º 40 616, que tinha aprovado o 
Plano Geral de Melhoramentos para a cidade do Porto: 

«O objectivo deste trabalho é o de, através do Estudo de um caso típico e concreto e 
utilizando a experiência adquirida, definir as bases em que a acção municipal poderá 
exercer-se mais amplamente e não apenas nos sectores das ilhas mas em todos os outros 
sectores da Cidade que apresentem condições deficientes de habitação – tantas vezes 
mais graves do que as das ilhas – e a consequente proposta de um diploma legal que 
substitua o Decreto-Lei n.º 40 616.  

(...) Circunstâncias várias aconselham o Barredo como sector-piloto a estudar. Trata-se de 
um aglomerado considerado pelo conselho geral da Cidade como caso típico de 

                                            
25 Fernando Távora (coor.) – Estudo de renovação urbana do Barredo, pág. 33-34. 
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degradação em todos os aspectos, com extrema urgência de renovação e, também, de um 
aglomerado com reconhecido interesse histórico e estético onde, portanto, uma global 
acção camarária teria sérias e intensas repercussões quer pelo seu significado quer pelos 
resultados e experiência que daí podiam advir.» 26 

O Decreto-Lei n.º 40 616, de 20 de Maio de 1956, tinha origem na Lei n.º 2030 que, 
como já foi referido, permitia a promoção de acções de substituição do tecido urbano. 
Logo, o Decreto-Lei n.º 40 616 direccionava-se ao problema das ilhas do Porto com base 
numa abordagem de renovação urbana, concedendo meios jurídicos e financeiros à 
Câmara do Porto para estas intervenções. O Estudo de Renovação Urbana do Barredo 
tinha assim por objectivo substituir a política municipal de renovação urbana por uma 
política de reabilitação urbana na cidade do Porto. 

Neste contexto, tendo como objecto de estudo a mesma área que os planos 
apresentados na Figura 116, a proposta deste Estudo afasta-se em muito da abordagem 
adoptada nesses planos, tanto ao nível formal como de princípios e objectivos. Existem 
quatro princípios muito claros na proposta avançada no Estudo de Renovação Urbana do 
Barredo para a intervenção na área e que estavam ausentes das propostas anteriores:  

o princípio da conservação integrada do património;  

o princípio da participação da população;  

o princípio do direito de toda a população a uma habitação condigna e satisfatória;  

o princípio da justiça social e da partilha por todos das mais-valias geradas pelo 
processo.  

Indo para além do que estava a ser defendido no contexto europeu na altura, os dois 
objectivos centrais da proposta – conservar o património urbano e melhorar a qualidade 
de vida das populações – são abordados em paralelo, dando-se a ambos o mesmo nível 
de importância. Mais especificamente, não se está a propor uma intervenção que tem por 
objectivo conservar o património urbano, tentando simultaneamente evitar que a 
prossecução desse objectivo conduza à expulsão da população; está-se perante uma 
abordagem em que a melhoria das condições de vida da população – que na época eram 
dramáticas – e a conservação do património urbano são ligadas de forma indissociável. 
Com efeito, a melhoria das condições de vida da população foi a razão subjacente ao 
lançamento do Estudo, tendo a dimensão patrimonial sido introduzida pela proposta. 

A este respeito, repare-se que data somente de 1975, seis anos após a conclusão  
do Estudo de Renovação Urbana do Barredo, a adopção pela PACE da  
Resolução 598 (1975)27, onde se reconhece pela primeira vez que os problemas sociais 
das áreas históricas degradadas ou em declínio têm tanta importância como os problemas 
físicos, relacionados com o seu estado de conservação.  

                                            
26 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 1-2.  
27 Ver: Resolution 598 (1975) of the Parliamentary Assembly on the social aspects of architectural conservation. 
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Convém ainda sublinhar uma semelhança existente entre o caso português e o contexto 
europeu. Recordando o que foi referido a propósito da evolução dos conceitos28, o 
surgimento da reabilitação na Europa esteve directamente ligado a dois aspectos: a 
valorização do património constituído pelos edifícios mais modestos, que fazem o 
contínuo urbano, e a consideração da dimensão social e funcional dos tecidos urbanos, e 
em especial, do problema da habitação. No caso de Portugal confirma-se este padrão. De 
facto, é pelo Estudo de Renovação Urbana do Barredo que são introduzidas ao nível 
nacional as preocupações com a dimensão social e funcional do património urbano, e é 
também este Estudo que avança a primeira proposta que se pode considerar de 
reabilitação. Sobre esta ligação entre a dimensão cultural e social da intervenção, num 
excerto de imensa actualidade refere-se: 

«[C]remos que não deverão destruir-se, apenas por aspectos de ordem prática 
(insalubridade e estado de conservação, sobreocupação, mau funcionamento urbano, etc.) 
os sectores da Cidade que representam valores culturais, ainda que para os substituir por 
novos valores – que noutros locais poderão criar-se –, devendo ainda não ser esquecido 
que um valor cultural é um todo e não partes de um todo, porque estas partes (caso dos 
edifícios a conservar) se inserem num contexto em que as peças mais ou menos 
significantes se completam e apoiam. Por outro lado ainda, e para nós mais importante 
porque os homens valem infinitamente mais do que as casas, a deslocação total da 
população que uma ocupação dessas implica (por natureza as novas construções impõem, 
pelo seu custo, ocupantes de diverso nível económico e social) parece-nos extremamente 
desumana.»29 

No entanto, o Estudo de Renovação Urbana do Barredo vai ainda mais longe. Num outro 
paralelismo relativamente ao caso internacional, o facto de a iniciativa partir da área da 
política da habitação teve como resultado que a proposta integrasse pela primeira vez 
uma dimensão verdadeiramente urbana. Com efeito, o mesmo ocorreu ao nível 
internacional como o estudo do UNCHS sobre a reabilitação das áreas habitacionais 
existentes30. A diferença é que o Estudo de Renovação Urbana do Barredo é do final dos 
anos sessenta, enquanto o do UNCHS só foi lançado em 1982. No entanto, esta não é a 
única diferença entre os dois estudos.  

Se foi preciso o início da década de oitenta para a reabilitação adquirir uma dimensão 
plenamente urbana no contexto internacional, foi preciso ainda mais de uma década para 
que se integrassem outros aspectos que já são contemplados no Estudo de Renovação 
Urbana do Barredo. De facto, a actualidade da visão que o Estudo apresenta do que deve 
ser uma intervenção em tecidos urbanos existentes é admirável. O Estudo aborda 
aspectos que vão desde a integração das políticas e das escalas de actuação, à 
participação e responsabilização dos actores, à monitorização e gestão contínuas dos 
processos, à necessidade de flexibilização do planeamento para dar resposta às alterações 
do contexto e à apologia de uma visão estratégica, de “Cidade”: 

 

                                            
28 Ver ponto 2.2 A evolução dos conceitos. 
29 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 32, negrito da autora. 
30 United Nations Centre for Human Settlements – The rehabilitation of existing housing stock.  
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«Continuar, portanto, inovando. 

Mas uma verdadeira renovação não pode efectuar-se (...) sem que duas características 
básicas a acompanhem: são elas a globalidade e a abertura. 

É global uma operação que afecta o coração e a carne dos homens, a sua vida física, 
espiritual e económica, os hábitos e a vida de uma comunidade, que pensa nas flores e 
nas infra-estruturas, que toca nas casas e nas ruas, que não esquece o pormenor do 
candeeiro ao mesmo tempo que concebe o todo como um valor de paisagem inserido no 
contexto urbano; é global uma operação que se enquadra em termos de Cidade e não de 
sector, como é global apenas uma operação que é de todos para todos e não de alguns 
para alguns. 

E, sem abertura não há globalidade; abertura significa análise permanente de novas 
circunstâncias e portanto fixação permanente de novos objectivos e, portanto ainda, 
imaginação actuante e criadora ao longo do tempo. Dadas as constantes alterações de 
conceitos, de estruturas, de sistemas de relações que o nosso mundo vem conhecendo, 
difícil será estabelecer planeamento a longo prazo que não necessite de uma constante 
revisão de posições para conseguir o objectivo fixado ou outro que, entretanto, o tempo, 
bom conselheiro, indique como mais conveniente. 

Quem sabe dizer-nos o que será o Barredo daqui a cinquenta anos? 

É nestas poucas palavras, renovar (ou continuar inovando) com espírito global e aberto, 
que está contida toda a essência da opção que escolhemos para orientar a nossa 
proposta.»31 

Está assim sintetizada a abordagem defendida no Estudo de Renovação Urbana do 
Barredo à cidade existente. Este excerto poderia ter sido escrito hoje para caracterizar a 
reabilitação urbana e continuaria a ser plenamente válido.  

A opção tomada ao nível da abordagem reflectiu-se em todo o Estudo. Por exemplo, o 
levantamento fotográfico incide sobretudo na caracterização do ambiente da vida 
quotidiana das populações (ver Figura 120) e das condições de habitabilidade (ver  
Figura 121). Adicionalmente, a recolha de informação não se reduziu, como no caso do 
Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana do Algarve, às questões da 
volumetria, do estado de conservação, dos elementos notáveis e dissonantes e das vistas 
panorâmicas. Integrou aspectos como: a caracterização geográfica e climática; as funções e 
o funcionamento urbano; o regime de ocupação; os valores culturais e turísticos; os 
serviços públicos; a demografia; a saúde, a vida profissional, o nível económico e de 
instrução da população; e ainda, a visão da população sobre a situação da área e a sua 
reacção ao realojamento.  

Quanto à proposta, o Estudo de Renovação Urbana do Barredo, face à concentração de 
múltiplos problemas na zona, reconhece a necessidade de adoptar uma abordagem 
integrada e coordenada em várias áreas – algo que começou a ser defendido entre o final 
da década de oitenta e o início da década de noventa no contexto europeu com a 
entrada em cena do conceito de exclusão social: 

                                            
31 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 34, negrito substitui o sublinhado do original. 
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«Considera-se que do mesmo modo que não basta inquirir sobre o problema da habitação 
para estudar a renovação de um sector, não basta também, em matéria de edifícios e 
para uma vida de plenitude humana, social e económica, construir casas. 

Sendo um facto que a acção municipal incide mais fortemente nos aspectos físicos das 
operações de renovação (...) impõe-se paralelamente, uma acção municipal coordenada 
junto de entidades que, como o Instituto da Formação Profissional Acelerada, a Obra 
Diocesana, o Instituto de Serviço Social do Porto, e outras, possam dar a sua contribuição 
para a solução dos problemas sociais, profissionais e económicos das populações 
afectadas. Resolver o problema da casa não é tudo, por vezes, não é mesmo resolver um 
dos problema mais graves e por vezes mesmo, resolver o problema apenas da casa 
significa criar outros problemas.»32 

Este excerto deixa também antever que desde logo se começou a perceber o interesse 
em trabalhar em parceria e em cooperação com outras instituições do sector público e 
voluntário no âmbito da reabilitação urbana.  

 

Figura 120 – Levantamento fotográfico do Estudo de Renovação Urbana do Barredo: cenário da vida quotidiana 

O próprio estudo foi efectuado com a participação de instituições exteriores à Câmara 
do Porto, mais especificamente, com o meio académico. Parte do levantamento que 
serviu de base ao Estudo tinha sido realizada por alunos do Instituto de Serviço Social e 
da Escola Superior de Belas Artes do Porto. Esta última participou também na elaboração 
de programas e estudos para o novo Centro Social da área33. O facto de o trabalho 

                                            
32 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 37, 
33 No âmbito da cadeira Composição de Arquitectura, 3ª parte. 
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desenvolvido ter integrado alunos do ensino superior do Porto auxiliou a que as 
preocupações, os princípios e os objectivos do mesmo se disseminassem no meio técnico 
e académico da cidade, multiplicando os seus resultados. 

Como a abordagem à reabilitação urbana avançada pelo Estudo englobava várias áreas de 
actuação e contribuía simultaneamente para objectivos dessas mesmas áreas, propõe-se 
que a reabilitação urbana não seja tratada ao nível municipal por um único departamento. 
Considera-se que a liderança devia caber à Direcção de Urbanização e Obras, mas que a 
política e os processos de reabilitação urbana municipais deviam ser fruto do trabalho e 
da cooperação conjuntos de várias Direcções incluindo, especialmente mas não em 
exclusivo, as Direcções das Finanças e da Habitação. O modelo proposto engloba assim a 
cooperação horizontal entre vários departamentos municipais, entre a autarquia e outras 
instituições públicas e voluntárias, e a cooperação vertical, entre a autarquia e o governo 
central. 

 

Figura 121 – Levantamento fotográfico do Estudo de Renovação Urbana do Barredo: condições de habitabilidade 

No que consiste à cooperação entre a autarquia e o governo central, esta era uma 
pré-condição base para possibilitar qualquer actuação municipal, visto que na altura o 
poder local “não tinha poder”, ou seja, praticamente não tinha qualquer autonomia 
relativamente ao governo central, tanto ao nível das competências como dos recursos. É 
esta a razão pela qual o Estudo de Renovação Urbana do Barredo tem por objectivo 
propor um diploma legal que autorizasse e enquadrasse a actuação da autarquia ao nível 
da reabilitação urbana. Esta precisava da aprovação e do apoio do Estado para a poder 
empreender. 
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Para além da cooperação entre os actores já referidos, o Estudo defende ainda algo que 
actualmente é um dos pontos fortes do debate: a cooperação, a junção de esforços e a 
abordagem integrada entre municípios e entre escalas. Como já foi referido, defende-se a 
integração dos processos de reabilitação urbana numa visão global da cidade. No entanto, 
sublinha-se ainda que «uma visão global da Cidade implica, naturalmente, uma visão regional da 
mesma (...). [O] Complexo fenómeno da habitação não se compadece com limites administrativos e 
(...) apenas uma eficiente Federação de Municípios apoiada num indispensável planeamento regional 
poderiam atender no seu conjunto»34. 

Para além da proposta geral de abordagem à escala urbana, o Estudo de Renovação 
Urbana do Barredo desenvolveu um trabalho mais detalhado sobre dois quarteirões de 
amostragem, onde testou a abordagem até ao nível do projecto. No que respeita aos 
edifícios, nestes quarteirões levantou-se informação relativa às áreas das habitações, à 
quantidade de população residente e aos índices de ocupação. Foram inclusivamente 
levantadas as condições em que as pessoas se distribuíam fisicamente pelo espaço da 
habitação nas horas de repouso, distinguindo os sexos e a idade (criança ou adulto) como 
se pode observar na Figura 122. 

Posteriormente foram realizados projectos para estes dois quarteirões e aferiram-se os 
custos globais das obras das propostas. Pode-se observar na Figura 122 parte da proposta 
de intervenção para um dos quarteirões de amostragem. Esta imagem juntamente com a 
Figura 123 ilustram a preocupação que houve em manter os edifícios existentes, dando 
cumprimento ao objectivo de preservar o património urbano. Mesmo nas situações em 
que os elementos existentes não podiam ser mantidos pelo avançado estado de 
degradação em que se encontravam, a morfologia urbana foi preservada. A proposta de 
intervenção global ao nível da arquitectura defende ainda o respeito pelas alterações 
ocorridas ao longo do tempo nos edifícios, e que as construções novas a integrar na área 
devem fazer uso da linguagem contemporânea, mas tendo por base o respeito pelo 
espírito do lugar e pelos condicionalismos inerentes aos objectivos da intervenção «o que 
implica ainda mais qualidades raras de concepção, qualidade e compreensão»35. 

As alterações aos edifícios e à área urbana em geral incluídas nas propostas de 
intervenção vão no sentido de dar cumprimento ao objectivo de melhorar as condições 
de habitabilidade da população, em especial: 

o recuperar as situações de degradação física e de falta de segurança (estrutural ou 
ao risco de incêndio); 

o aumentar a salubridade das habitações (mediante a criação de instalações 
sanitárias, a abertura de pontos de ventilação e de iluminação natural, etc.); 

o conferir privacidade e dignidade à habitação (em especial mediante a separação 
dos fogos por aglomerado familiar e a fixação de um índice mínimo de área 
habitável por pessoa).   

                                            
34 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 38, 
35 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 40, 



813 

 

Figura 122 – Levantamento da situação e proposta de intervenção do Estudo de Renovação Urbana do Barredo, para 
um dos pisos do quarteirão de amostragem 01 
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Figura 123 – Levantamento da situação e proposta de intervenção do Estudo de Renovação Urbana do Barredo, para o 
quarteirão de amostragem 01: alçados 

Com efeito, o problema da sobreocupação era um dos mais graves do centro do Porto 
no final dos anos sessenta. A título ilustrativo, refira-se que o índice de ocupação das 
habitações no Barredo à data era de 4,43 m2/habitante, e que o Estudo propõe que este 
seja aumentado para 7,89 m2/habitante – ambos muito baixos para os padrões actuais, 
mas implicando uma diferença considerável na qualidade de vida quando comparados 
entre si. 

Desta necessidade de reduzir a densidade populacional, e como é facilmente dedutível a 
partir das duas imagens apresentadas na Figura 122, resultava que não era possível 
compatibilizar os objectivos de dar condições de habitabilidade condignas à população e 
de preservar os edifícios com a manutenção de toda a população na área. Deste modo, a 
proposta avançada implica o realojamento de parte considerável da população – perto de 
40%. Para dar a melhor resposta possível a este problema, minimizando as suas 
consequências adversas, propõe-se que os processos de reabilitação urbana adoptem 
várias medidas em simultâneo:   

o incluir nos inquéritos o levantamento das reacções de cada indivíduo ao 
realojamento; 

o dar prioridade à permanência dos habitantes mais antigos, das pessoas idosas e 
dos que trabalhem próximo do local; 

o dar a possibilidade de escolha entre várias opções de realojamento à população; 

o informar e discutir com a população a questão do realojamento «de modo a que 
seja criada uma consciência clara e bem formada (...) bem mais útil do que a aplicação da lei, 
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tornando espontânea e não forçada a saída daqueles que o realojamento noutro local possa 
menos afectar»36. 

Disposições que ainda hoje encontram pertinência. Refira-se a este propósito, que parte 
da população do Barredo veio a ser posteriormente realojada no Bairro do Aleixo, 
estando actualmente em vias de ser de novo deslocada, sem qualquer voto na matéria, 
pela Câmara do Porto (ver Figura 124).  

A questão da participação da população é outra das grandes diferenças entre o Estudo de 
Renovação Urbana do Barredo e o Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana 
do Algarve – que, relembre-se, estava a ser efectuado em simultâneo. Enquanto no 
último caso se trata de um estudo e de uma proposta de intervenção de iniciativa central, 
sem inclusão da autarquia e onde a população não é sequer um dado da equação, no 
Estudo do Barredo está-se perante uma iniciativa do poder local, em que a população é a 
razão de ser da mesma e é considerada como um actor no processo. Quando aqui se 
refere actor, está-se de facto a querer dizer que se pretendia que a população actuasse, 
não que fosse o beneficiário passivo, ao qual se fazem alguns inquéritos ou consultas.  

A participação da população é vista como um direito, mas não é encarada de um ponto 
de vista meramente assistencialista, no qual só existem direitos. É vista como um meio de 
criar um verdadeiro espírito de cidadania, no sentido em que esta implica direitos e 
deveres, ou seja, inclui a responsabilização. A participação é ainda considerada um 
instrumento para garantir a adesão da população ao processo e a sustentabilidade a longo 
prazo dos seus objectivos: 

«Só deste modo se conseguirá a eliminação da má vontade e da desconfiança, que 
normalmente existem nas populações afectadas (...) e, paralelamente, a sua indispensável 
responsabilização. Sem esta não pode a população participar, em operações que se 
pretendem globais e abertas, na determinação do seu próprio destino e criar, 
conscientemente, um sentido de auto-defesa que evite o retorno de situações anteriores, 
sendo esse bem mais eficiente do que qualquer acção fiscalizadora. Só elucidada e 
preparada poderá, por outro lado, a população das zonas a renovar tomar consciência 
clara das dificuldades que se apresentam e até das razões porque determinados objectivos 
não puderam ser atingidos, evitando-se assim a terríveis frustrações a que a ignorância 
pode dar lugar.»37 

O princípio da participação da população foi assegurado por inquéritos à população dos 
quarteirões de amostragem e reuniões efectuadas entre a equipa técnica e a população 
com vista a aferir os problemas e necessidades da população, a conhecer as suas reacções 
às propostas e a elucidá-la relativamente às intenções e ao decurso do trabalho. Mas não 
foram somente estes instrumentos de consulta e debate que foram utilizados. Desde o 
início do inquérito foram criados grupos de trabalho com a população «que devidamente 
orientados contribuíram para o estudo da situação e para as necessárias soluções»38 – ou seja, a 

                                            
36 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 36, 
37 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 35-36, 
38 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 36, 
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população participou no levantamento dos problemas, no diagnóstico, na discussão das 
alternativas e na formulação das soluções.  

 

Figura 124 – Notícia sobre o actual processo de realojamento da população do Bairro do Aleixo, Porto 
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Paralelamente à actividade desenvolvida no âmbito dos grupos de trabalho, foram 
realizadas reuniões amplas de debate, utilizaram-se o teatro e o cinema como 
instrumentos de informação, e organizaram-se visitas a núcleos recentes de habitação, 
entre outras iniciativas. Todas estas iniciativas tinham um objectivo mais amplo do que o 
de facilitar o decurso dos trabalhos – tinham já uma intenção que se aproximava do 
actual conceito de “empowerment”, e que consistia em «tornar a população consciente dos 
seus males, e também das suas potencialidades e dos caminhos possíveis para a sua renovação»39. 

Este espírito foi ainda sublinhado na parte do Estudo que trata das acções a empreender 
a curto prazo, onde se refere: «é indispensável a construção de um novo Centro Social no Barredo 
que trabalhe com a população e não para a população»40. O Centro Social serviria também 
como um elemento dinamizador de toda a actuação municipal e como ponto de apoio 
para os contactos a manter em permanência com a população.  

Para além do Centro Social – considerado como um equipamento público de referência, 
não só necessário como dinamizador do processo –, é aconselhado que sejam feitas 
outras acções, cuja natureza e pequena escala permitissem a sua realização num curto 
espaço de tempo, possibilitando efeitos também estes visíveis a curto prazo (por 
exemplo, arranjos exteriores, pequenos equipamentos públicos, melhoria dos serviços de 
limpeza e da iluminação, etc.). Tal como vem sendo aconselhado no contexto europeu, a 
realização destes pequenos projectos de demonstração de resultados, de mobilização da 
população e de ensaio de abordagens, são vistos como cruciais para o arranque dos 
processos de reabilitação.  

O Estudo refere ainda, mais uma vez em consonância com o que a partir da década de 
oitenta começou a ser recomendado no contexto europeu, que estes pequenos 
projectos fossem realizados sempre que possível pela população local, contribuindo assim 
simultaneamente para a melhoria da sua situação económica, para a diminuição do 
desemprego e para a criação de laços entre a população, a área e o processo.  

Estes projectos deviam estar de acordo com o plano para a área. No entanto, deviam 
arrancar antes da aprovação do plano. Tanto as acções como o plano deviam apoiar-se 
numa abordagem à área que, relembre-se, devia ser global e aberta, com base numa visão 
estratégica de cidade. Do mesmo modo, actualmente defende-se que seja desenvolvido o 
plano estratégico e o plano de acção – que não seguem os trâmites processuais dos 
instrumentos de planeamento territorial –, e que, após a sua conclusão, se dê de imediato 
arranque aos projectos de demonstração. Se os planos estratégicos e de acção 
implicarem a adopção de um instrumento de planeamento territorial (plano de 
pormenor, plano de urbanização, etc.) a sua realização estará a decorrer simultaneamente 
à dos projectos de demonstração, sendo que a sua coerência é garantida pelo plano 
estratégico e pela abordagem integrada ao processo. Confirma-se assim de novo a 
proximidade entre a abordagem à reabilitação urbana proposta do Estudo de Renovação 
Urbana do Barredo e o que é veiculado no contexto europeu na actualidade.  

                                            
39 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 36, 
40 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 62, negrito substitui o sublinhado do original. 
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A aproximação do Estudo ao que viria a ser o planeamento estratégico está patente no 
seguinte excerto: 

«Com efeito não se trata aqui de delinear um plano, no sentido comum da palavra, em 
que se definem com rigor programas e formas consequentes, mas apenas esboçar uma 
forma possível aberta ao tempo e à evolução e, paralelamente, ao estudo de pormenor. 

(...)Renovar o Barredo será assim ajudá-lo a despertar da sua letargia e a apontar-lhe 
caminhos novos e florescentes, caminhos de vida e não caminhos de morte como os que 
actualmente prossegue, integrando-o humana, social e paisagisticamente na vida do  
Porto (...).»41 

O Estudo de Renovação Urbana do Barredo consistia assim em muito mais do que um 
plano de salvaguarda ou um projecto de intervenção. Pretendia abrir caminho para uma 
política local de reabilitação urbana, com base numa abordagem global, aberta, e que 
“inovasse na continuidade”. Reconhece plenamente que a reabilitação tem duas vertentes 
que têm de coexistir e de ser equilibradas: a preservação e a mudança. Reconhece 
também que o objectivo principal da reabilitação urbana é integrar a área de intervenção 
no processo de desenvolvimento global do contexto em que se insere – o que não 
poderia ser mais actual. 

Referindo agora de forma sistematizada a questão do faseamento, a proposta avançada 
pode ser dividida, genericamente, nas seguintes fases: 

o estudo participado da situação local, dos problemas e das aspirações dos 
residentes; 

o elaboração das propostas em conjunto com a população; 

o tradução das propostas num plano e envio para aprovação (em simultâneo com o 
ponto seguinte); 

o realização de intervenções no espaço público e preparação do modo de dar 
resposta às necessidades de realojamento que irão surgir aquando da 
implementação; 

o aprovação do plano pelo Ministério das Obras Públicas; 

o implementação (intimação aos proprietários para fazerem as obras nos edifícios 
privados e, em paralelo, realização das obras e das outras acções de iniciativa 
pública). 

A proposta de Decreto-Lei apresentada no Estudo para enquadrar a actuação municipal 
em matéria de reabilitação urbana estabelece ainda que: 

o caso os proprietários não apresentassem os projectos no tempo previsto ou 
apresentassem projectos em desacordo com os critérios definidos, a Câmara 
podia decidir que os serviços municipais dariam assistência técnica, não gratuita, ao 
projecto e à obra (o mesmo podia suceder a pedido directo do proprietário); 

                                            
41 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 50, 
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o caso os proprietários não iniciassem ou concluíssem as obras no tempo previsto, a 
Câmara podia tomar posse do edifício e proceder às obras às expensas do 
proprietário  (o mesmo podia suceder a pedido directo do proprietário); 

o a Câmara podia conceder financiamento para as obras aos proprietários com 
duração até 25 anos42; 

o era concedido o direito de realojamento temporário aos moradores no decurso 
da obra e o direito de realojamento definitivo aos moradores menos favorecidos 
que tivessem de abandonar a área; 

o eram definidos critérios sociais para determinar quais os moradores que seriam 
realojados, quando nem todos pudessem ficar na área43; 

o era dada a possibilidade de subida de rendas aos senhorios aquando do término 
das obras, de acordo com a legislação em vigor, compensadas pela concessão de 
subsídios ao arrendamento dados pela Câmara aos agregados familiares menos 
favorecidos; 

o eram determinados índices de lotação máxima de cada fogo, e as sanções 
aplicáveis em caso de não-cumprimento. 

A proposta inclui ainda outras disposições relativas às obras, como por exemplo: a 
declaração de utilidade pública urgente para as expropriações necessárias no âmbito dos 
planos; a possibilidade de a Câmara alienar os prédios construídos ou reabilitados com 
vista a resolver o problema da habitação urbana, desde que o contrato assegurasse que a 
utilização futura daria cumprimento aos objectivos que estiveram na origem da 
intervenção e que a receita conseguida fosse reinvestida na execução dos planos.  

Na fase de implementação, a acção pública centrava-se assim na intervenção ao nível dos 
equipamentos, serviços e espaços públicos, no apoio à actuação por parte dos 
proprietários e na garantia do interesse público (por exemplo, a conservação do 
património) e dos direitos e das necessidades básicas da população. 

Relativamente ao financiamento, a perspectiva adoptada inclui uma análise custo-benefício 
que entra plenamente em conta com a dimensão urbana e social das intervenções, e que 
vai de encontro à perspectiva actual sobre o tema. Com efeito, refere-se que as análises 
custo-benefício para além de contabilizarem os custos das obras, tinham de ter em conta 
os benefícios globais da reabilitação quando comparada com as outras opções de 
desenvolvimento urbano, nomeadamente, a renovação urbana e consequente 
realojamento. De entre estes benefícios salientam-se: 

o a redução dos custos em transporte para as pessoas e para o sector público 
(mediante o reforço da concentração urbana); 

                                            
42 Para as obras de reconstrução, remodelação e ampliação, e financiamento até um máximo de 15 anos se as obras fossem de 
beneficiação e reparação, em ambos os casos à taxa de juro determinada pelo Presidente da Câmara. 
43 Com base nos critérios que foram referidos anteriormente. 
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o benefícios sociais decorrentes de manter as estruturas sociais e económicas 
existentes; 

o redução em custos futuros no combate aos fenómenos de segregação derivados 
dos realojamentos; 

o benefícios provenientes de manter os centros das cidades vivos e habitados; 

o benefícios ao nível da valorização do património cultural, do potencial turístico e 
da atractividade da cidade. 

O modelo de financiamento está na generalidade de acordo como o que estava a ser 
recomendado vinte anos depois, no final da década de oitenta, para o contexto europeu. 
Por exemplo, defende-se que o apoio à reabilitação de edifícios pelos privados não se 
centre em subsídios directos à reabilitação mas antes na possibilidade de aumento das 
rendas, tornando viável a manutenção futura dos edifícios e o mercado do arrendamento. 
O apoio do público direccionar-se-ia então para o apoio ao arrendamento das famílias 
mais carenciadas e, simultaneamente, para a promoção de medidas que permitissem a 
estas famílias sair da situação de carência. Esta opção foi fundamentada financeiramente 
por estudos concretos: «cálculos feitos provaram que, em regra, para o município este processo é 
mais económico que o realojamento em casa construída expressamente para esse fim»44. 

O aumento de rendas permitido pela proposta de Decreto-Lei era considerável para os 
habitantes. Por exemplo, se nos quarteirões de amostragem fossem realizadas as obras, a 
renda média por habitante passaria de 46$70 para 78$00 – um aumento de 67%. Claro 
que para o proprietário o aumento não seria tão elevado, ficaria pouco acima dos 20%, 
visto que teria uma menor densidade de habitantes por área. No entanto, convém não 
esquecer que mesmo assim este aumento era significativo por permitir subir as rendas 
numa altura em que o arrendamento na prática estava congelado há décadas45, e por 
radicar-se em níveis superiores aos que estavam a ser aplicados na altura à construção 
nova, realizada no âmbito do Plano Geral de Melhoramentos, e que era de 57$00 por 
habitante.  

O facto de as habitações reabilitadas ficarem com rendas mais elevadas que a construção 
nova na periferia considerava-se aceitável, tendo em conta os benefícios socioeconómicos 
e culturais referidos anteriormente, e os seguintes factores: 

o a permanência da população na área permitia que esta poupasse em transportes, 
equilibrando os orçamentos familiares, e era preferida por parte significativa da 
população: 

                                            
44 Fernando Távora (coor.), cit. 25, pág. 58, 
45 Na prática, o congelamento das rendas ou a restrição à sua subida com base em registos matriciais desactualizados acontecia em 
Portugal desde 1910, tendo sido agravada a situação para as cidades de Lisboa e do Porto a partir de 1948. Agravada ainda a situação 
imediatamente após a revolução do 25 de Abril, a regularização do mercado de arrendamento começou a ser tentada no final da 
década de setenta e contínua até à data. Recorde-se que nem mesmo o NRAU liberalizou definitivamente o sector. Dado que este 
aspecto tem vindo a ser trabalhado e discutido amplamente na sociedade portuguesa, não será feita neste trabalho uma análise 
aprofundada do mesmo. No entanto, pela sua importância, recomenda-se a leitura de três textos bastante elucidativos: o preâmbulo 
do Regime do Arrendamento Urbano (Decreto-Lei n.º 321-B/90, de 15 de Outubro); e as publicações Provedor de Justiça – O Provedor 
de Justiça, o arrendamento urbano e as situações de degradação do património habitacional edificado, e Provedor de Justiça – O Provedor de 
Justiça e a reabilitação urbana. 



821 

o relativamente à população que não pudesse pagar sem apoio da Câmara a 
totalidade da renda, considerava-se que as acções que deviam ser empreendidas 
simultaneamente à actuação física para promover a redinamização económica da 
área iriam contribuir para que diminuíssem, ao longo do tempo, as necessidades 
de apoio, tornando a situação temporária. 

Resumindo agora os pontos mais significativos incluídos na proposta de Decreto-Lei para 
a actuação municipal em matéria de reabilitação urbana, estes consistiam em prever: 

o a elaboração de planos de reabilitação urbana para qualquer área degradada ou 
em declínio da cidade, com base em indicadores relativos ao estado de 
conservação, à segurança estrutural e ao risco de incêndio, à salubridade e à 
lotação dos fogos; 

o a articulação da reabilitação das áreas degradadas, que se encontravam 
sobreocupadas, com planos para outras áreas da cidade com vista a dar uma 
solução global ao problema; 

o a consagração do princípio da conservação do património como um pressuposto 
das intervenções de reabilitação urbana; 

o a consagração do direito à habitação e à protecção social das pessoas mais 
desfavorecidas, em especial, assegurando a sua permanência na área após as 
obras, o realojamento temporário durante as obras e o realojamento definitivo 
dos agregados familiares mais desfavorecidos, caso não pudessem ficar na área; 

o a consagração da obrigação da Câmara criar serviços destinados a incentivar a 
promoção social e económica das populações afectadas, bem como a sua 
participação na política urbanística e habitacional do município; 

o o reflexo dos custos das obras privadas nos contratos de arrendamento e o apoio 
do Estado ao arrendamento nos casos de necessidade (direccionando o apoio “à 
pessoa” e não “à pedra”); 

o a inclusão de disposições relativas ao apoio financeiro do governo central à 
Câmara para a reabilitação urbana iguais ao que era estipulado para os planos de 
expansão urbana, e que consistiam numa combinação de fundos da Caixa Geral 
de Depósitos, do Crédito de Previdência e do Fundo de Desemprego46. 

Como se pode observar pela listagem apresentada, este seria um Decreto-Lei muito 
inovador, e que consagrava um conjunto de princípios que ainda hoje são muitas vezes 
esquecidos nos diplomas sobre reabilitação urbana e nas políticas de habitação em 
Portugal. Adicionalmente, refere-se que como nem tudo pode ser plenamente traduzido 
na letra da lei, a interpretação do Decreto-Lei deveria ser feita à luz do relatório 
explicativo que o acompanha e de todo o Estudo em geral, cuja abordagem já foi 
analisada. Este seria assim um passo de gigante para a reabilitação urbana em Portugal. No 
entanto, foi preciso esperar quatro anos para que um Decreto-Lei inspirado no proposto 

                                            
46 Segundo as condições estipuladas pelos Ministros das Finanças e das Obras Públicas (tal como no caso dos planos de expansão). 
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por este Estudo fosse aprovado – embora reduzindo drasticamente os seus aspectos 
inovadores –, e foi preciso esperar pela Revolução de Abril para que o Barredo 
começasse a ser reabilitado.  

Apesar do avanço dos conceitos, ao nível das políticas efectivamente aprovadas e das 
práticas de intervenção na cidade existente, a década de sessenta não assistiu a alterações 
dignas de nota. No entanto, no início da década de setenta ocorreram algumas iniciativas 
de carácter legislativo e de intervenção com implicações importantes para a reabilitação 
urbana.  

6.1.3 A década de setenta e o início dos anos oitenta: as intervenções e os planos 

6.1.3.1 Iniciativas legislativas 

Em 1971, os Decretos-Lei n.º 560/71 e n.º 561/71 criaram respectivamente as figuras de 
Plano Geral de Urbanização (PGU) e de Plano de Pormenor (PP). Posteriormente 
apareceu ainda a figura de Plano de Pormenor de Renovação Urbana, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 8/73, de 8 de Janeiro, que teve na sua base a proposta de diploma legal 
formulada no Estudo de Renovação Urbana do Barredo. Este Decreto-Lei fazia eco de 
um conjunto de disposições avançadas na proposta, nomeadamente:  

o a elaboração de Plano de Pormenor de Renovação Urbana47 para qualquer área 
urbana degradada ou em declínio, com base nos indicadores da proposta; 

o a consagração do direito à habitação e à protecção social das pessoas mais 
desfavorecidas; 

o o reflexo dos custos das obras privadas nos contratos de arrendamento (se bem 
que em moldes muito diferentes dos da proposta) e o apoio do Estado ao 
arrendamento nos casos de necessidade; 

o a consagração da obrigação do governo incentivar a promoção social e 
económica das populações afectadas pelas intervenções. 

Os Planos de Pormenor de Renovação Urbana não eram no entanto de exclusiva 
responsabilidade das Câmaras municipais. A administração central, através do Fundo de 
Fomento da Habitação tinha também essa competência. Ou seja, o carácter 
descentralizado e enraizado da política municipal de reabilitação urbana subjacente à 
proposta apresentada no Estudo de Renovação Urbana do Barredo desapareceu.  

Existe ainda um outro princípio fundamental que desapareceu no Decreto-Lei n.º 8/73 
relativamente à proposta: o princípio da conservação do património como um 
pressuposto das intervenções de reabilitação urbana. Pelo contrário, no art. 2.º refere-se: 
«Para execução dos planos (...) o Fundo de Fomento da Habitação ou as câmaras municipais 
determinarão, precedendo de vistoria (...), a demolição total ou parcial das construções e a execução de 
obras necessárias à renovação dos sectores abrangidos»48. Deste modo se transformou um 

                                            
47 Segundo os termos do Decreto-Lei n.º 560/71. 
48 Decreto-Lei n.º 8/73, art. 2.º, pág. 24. 
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instrumento que tinha por objectivo promover a reabilitação urbana em mais um meio 
pelo qual se podia proceder à renovação urbana – se bem que a tal não obrigasse. 

A participação das populações na política urbanística e habitacional, com seria de esperar, 
também foi retirada. Porém, a obrigatoriedade de promover o desenvolvimento social e 
económico das populações foi integrada no diploma – embora passasse a ser da 
responsabilidade da administração central e não das autarquias. Estipulou-se que esta 
acção deveria ficar a cargo de um Instituto da Renovação dos Sectores Urbanos, cuja 
criação estava prevista no diploma básico do urbanismo em preparação na altura. No 
entanto, com a Revolução de Abril as circunstâncias alteraram-se e este Instituto não foi 
criado. Em consequência, a consagração ao nível da política nacional da necessidade de 
integrar nas intervenções de reabilitação urbana as dimensões económica e social, para 
além da física, mediante estratégias proactivas que visassem o desenvolvimento local e 
não só a resposta às necessidades, nunca se veio a verificar.  

Adicionalmente, todo o enquadramento conceptual do que deveria ser a reabilitação 
urbana não está patente no diploma, reduzindo-o a mais uma figura de plano. Perdeu-se 
assim a abordagem integrada, enraizada, participada e estratégica à reabilitação urbana. 

Em 1976 foi reformulada a Lei de Solos49, que veio permitir: 

o declarar um determinado sector urbano degradado ou em declínio como “Área 
Crítica de Recuperação e Reconstrução Urbanística”, reforçando as possibilidades 
de eventual expropriação e posse administrativa de imóveis e a «realização de obras 
de beneficiação ou reparação de edifícios que, por idênticas carências, revistam também 
carácter urgente, em virtude de os prédios não oferecerem condições de habitabilidade»50; 

o impor “medidas preventivas” com vista a proteger as áreas urbanas delimitadas, 
enquanto os planos não fossem aprovados; 

o restringir bastante a demolição de edifícios habitacionais, bem como as alterações 
do uso habitacional nos centros urbanos. 

Este instrumento veio a ser bastante utilizado no âmbito das intervenções em centros 
históricos, em especial por permitir a instituição de medidas preventivas e por conceder 
instrumentos que facilitavam a implementação dos processos no terreno. 

Ainda no que respeita à actuação do Estado em prol da reabilitação urbana, nos finais da 
década de setenta foi lançado o Programa para a Recuperação de Imóveis Degradados 
(PRID)51 que concedia financiamento para apoiar a recuperação de imóveis habitacionais 
que necessitassem de obras de conservação, beneficiação ou reparação. Este programa 
estava aberto a candidaturas das Câmaras e de particulares52, e os financiamentos a 
particulares eram definidos caso a caso, consoante o seu rendimento económico. Nos 
casos em que os agregados familiares comprovassem que não tinham capacidade de 

                                            
49 Decreto-Lei n.º 794/76, de 5 de Novembro. 
50 Decreto-Lei n.º 794/76, pág. 2522. 
51 Decreto-Lei n.º 704/78, de 30 de Setembro.  
52 Embora as candidaturas tivessem sempre de ser apresentada pelas Câmaras.  
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pagar o empréstimo era-lhes concedido um subsídio a fundo perdido. Este programa, 
apesar de inovador, teve uma existência atribulada. Lançado em 1976 foi cancelado e de 
novo relançado em 198353 em novos moldes, mas extinto antes do final da década54.  

A remodelação de 1983 esteve intimamente ligada com a revisão da Lei do 
Arrendamento em curso na altura e com a vontade de criar um programa nacional de 
apoio à reabilitação urbana. Com efeito, a remodelação de 1983 teve como um dos seus 
objectivos acautelar os interesses dos arrendatários de mais fracos recursos, de modo a 
que estes não fossem negativamente afectados pelos processos de reabilitação. No 
entanto, ao contrário do que tinha sido defendido pelo Estudo de Renovação Urbana do 
Barredo e do que estava a ser recomendado no contexto europeu da década de oitenta, 
a garantia da defesa dos interesses das populações menos favorecidas não se orientava 
para os agregados familiares mas para as obras nos edifícios – ou seja, em vez de 
liberalizar as rendas e subsidiar os agregados familiares mais carenciados, subsidiavam-se as 
obras nos edifícios e restringia-se o valor da renda, independentemente do nível 
económico do agregado familiar que ocupava o edifício. Esta situação, por um lado, 
implicava gasto de despesa pública com casos em que tal não se justificava e, por outro 
lado, perpetuava a pouca viabilidade do mercado de arrendamento em Portugal e a 
injustiças sociais daí derivadas. 

Por último, ao nível das iniciativas legislativas convém ainda referir a Lei nº 46/85 de 20 de 
Setembro, que reformulou o arrendamento urbano. Este diploma aperfeiçoou a ideia de 
contratos celebrados no regime de renda livre e de renda condicionada, proclamando no 
entanto o princípio da actualização anual de todas as rendas, de acordo com os 
coeficientes a aprovar pelo Governo. Quanto às rendas antigas, permitiu-se a correcção 
extraordinária das rendas fixadas antes de 1980, segundo coeficientes que variavam de 
acordo com a condição do prédio e a data da última actualização. Ficou ainda consagrado 
que, em certos casos, as obras de conservação e beneficiação poderiam reflectir-se nas 
rendas. Para compensar os aumentos de rendas foi instituído o subsídio de renda para os 
arrendatários de baixo rendimento. No entanto, na prática a situação não mudou muito: 

«Apesar de tratada em termos apocalípticos, a Lei nº 46/85 foi aplicada sem dificuldades 
sociais. A convicção generalizada da injustiça das rendas antigas e a disponibilidade dos 
subsídios de renda terão sido decisivos. Importa ainda registar que os pedidos de subsídios 
ficaram muito aquém do previsto: embora percentualmente elevadas, as correcções 
extraordinárias das rendas incidiram sobre bases tão baixas que não tiveram reflexos nos 
rendimentos dos arrendatários, mesmo quando diminutos.»55 

Deste modo, em oposição ao que estava a ser recomendado no contexto internacional 
na altura56, esta Lei manteve o problema da desadequação das rendas, com especial 
incidência nos edifícios antigos, que tantas consequências negativas tem tido no 
património habitacional e no equilíbrio entre regimes de propriedade em Portugal. Com 

                                            
53 Pelo Decreto-Lei n.º 449/83, de 26 de Dezembro. 
54 Embora somente no continente. Nas regiões autónomas este programa ainda existe na actualidade. 
55 Decreto-lei nº 321-B/90, preâmbulo.   
56 Ver, por exemplo, 3.2.2.3 Política de habitação e dimensão urbana da reabilitação. 
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efeito, ao desincentivar o mercado de arrendamento, o congelamento das rendas 
contribuiu de forma directa para o desinvestimento na reabilitação de edifícios, mas 
também contribuiu indirectamente para o declínio urbano, ao aumentar a atractividade da 
compra de casa própria, promovendo a expansão urbana e, consequente, a desertificação 
dos centros. Tendo sido alvo de reformulações posteriores, o regime de arrendamento 
em Portugal ainda não foi completamente liberalizado. 

6.1.3.2 As primeiras intervenções 

Com a revolução de Abril as questões sociais, e em especial o problema da habitação, 
adquiriram uma importância e uma visibilidade acrescidas. Logo em Outubro de 1974 foi 
criado por Despacho conjunto dos Ministérios da Administração Interna e do 
Equipamento Social e do Ambiente o Comissariado para a Renovação Urbana da Área 
Ribeira-Barredo, mais conhecido por CRUARB. Este Comissariado tinha por missão 
proceder à reabilitação da área «(...) por forma a assegurar que a população trabalhadora que há 
muito habita essa zona nas piores condições de alojamento e exploração, não venha a ser deslocada 
por força da valorização da propriedade e da zona decorrentes da própria operação em tempo 
planeada»57.  

O CRUARB foi criado na dependência do poder central, tendo somente passado para a 
tutela do município no início da década de oitenta. A sua actividade iniciou-se com base 
nas propostas apresentadas pelo Estudo de Renovação Urbana do Barredo, o que lhe 
permitiu iniciar rapidamente os trabalhos. No entanto, numa fase inicial a 
operacionalização do CRUARB afastava-se bastante do espírito do Estudo. 

Em primeiro lugar, a proposta do Estudo não se esgotava na intervenção na área do 
Barredo, mas enquadrava uma política global do município para a reabilitação urbana, algo 
que ia para além da criação do CRUARB, que ocorreu a título excepcional. Por outro 
lado, o Estudo tinha por base uma actuação municipal, em que os projectos e o apoio 
técnico eram assegurados de forma integrada pelos serviços do município, e o CRUARB 
iniciou o seu funcionamento dependente do Estado central, e encomendando os 
projectos a gabinetes exteriores. No entanto, pouco tempo mais tarde o CRUARB 
municipalizou-se e veio a incluir corpo técnico alargado, com dezenas de colaboradores, 
incluindo arquitectos, historiadores, engenheiros, desenhadores e técnicos de assistência 
social.  

Por fim, a intervenção baseou-se nas propostas concretas de projecto do Estudo e não na 
sua visão abrangente de uma estratégia de reabilitação urbana. Tomou-se o exemplo pelo 
todo, sendo esta a razão pela qual ainda hoje é corrente a ideia que o Estudo de 
Renovação Urbana do Barredo se resuma a um projecto de intervenção para o Barredo. 
Com efeito, muitas das ideias inovadoras perderam-se tais como o papel do sector 
público e dos privados, a participação activa da população nas tomadas de decisão, a 
necessidade de integrar a reabilitação física com o desenvolvimento social e económico 
da área. 

                                            
57 Despacho conjunto dos Ministérios da Administração Interna e do Equipamento Social e Ambiente, pág. 6398. 
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No entanto, convém relembrar que se está na década de setenta, pelo que avaliar uma 
intervenção com base na sua comparação com um Estudo extremamente avançado, sem 
paralelo conhecido à data em que foi realizado, é em certa medida injusta. Com efeito, 
quando comparada com o que era defendido a nível europeu no final da década de 
setenta, a actuação do CRUARB engloba a generalidade dos objectivos e dos modos de 
actuação subjacentes às intervenções de reabilitação urbana58 – repare-se que a legenda 
utilizada nos quadros síntese dessa década referem “intervenções” e não “processos” 
como acontece nas décadas seguintes – e inclui ainda uma preponderância da dimensão 
social que só no início da década de oitenta vai ser igualada no resto da Europa. 

Especificando a questão do financiamento e do papel dos sectores público e do privado, a 
actuação do CRUARB apostou mais na execução pública das obras do que na promoção 
da iniciativa privada: 

«Em termos de figurino de actuação, o método consistia na aquisição sistemática, pelo 
município, dos edifícios degradados a reabilitar, ou à sua expropriação no caso de não 
existir acordo com o proprietário, realojando provisoriamente os residentes e desenvolvendo 
os trabalhos necessários para a reabilitação desses imóveis. 

Na maior parte dos casos preferiam-se intervenções arquitectónicas substantivas em vez 
de “intervenções mínimas”, isto é, procedia-se a anexações cadastrais (reunindo num novo 
edifício dois ou mais edifícios autónomos), intervindo com projectos de desenho marcado 
em termos de impactes na reorganização espacial e de alteração tipológica.»59 

Este modelo de actuação requeria verbas avultadas, pelo que com a municipalização do 
CRUARB e o subsequente corte drástico de financiamento60, a sua actuação reduziu-se a 
intervenções mais casuísticas, sem uma verdadeira dimensão urbana. Em 1985, o 
CRUARB já defendia que, após a expropriação e as obras, o município devia alienar 80% 
do parque habitacional, ficando senhorio de apenas 20%. No final da década de oitenta, a 
postura já tinha sido invertida, tal como atesta um texto de 1989 do CRUARB, onde 
consta a lista das “Razões que levam à tendência de não aquisição ou expropriação por 
parte do município” 61. 

No que diz respeito à abordagem, a actuação do CRUARB centrou-se essencialmente na 
conservação do património urbano e na melhoria das condições de vida das populações, 
mediante uma actuação essencialmente física e de apoio e assistencialismo social. 
Somente mais tarde, em 1990, esta actuação foi reforçada noutros domínios com a 
criação da Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto, que tinha por 
objectivo a implementação de um projecto de desenvolvimento local e de combate à 
pobreza e à exclusão social no centro histórico da cidade.  

Um dos pontos altos da actuação do CRUARB foi a candidatura bem-sucedida em 1991 
do centro histórico do Porto à UNESCO para classificação como Património Mundial. A 

                                            
58 Ver ponto 2.3 Síntese conclusiva. 
59 J. Vasconcelos Paiva, José Aguiar e Ana Pinho (coord.) – Guia técnico de reabilitação habitacional, vol. 1, pág. 53. 
60 Com a passagem da CRUARB para tutela da autarquia o Estado considerou que não tinha mais responsabilidade de financiar a 
operação. 
61 Em: CRUARB/CH Projecto Municipal para a Renovação Urbana do Centro Histórico do Porto – Comunicação do CRUARB/CH ao II 
Encontro Internacional de Municípios com Centro Histórico, Guimarães 1989. 
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partir de 1993 o CRUARB alargou o seu âmbito de actuação ao Bairro da Sé, operação 
que, como foi referido anteriormente62, incluiu o apoio do Pobreza 3 (e posteriormente 
do QCA III). Nesta altura as operações já tinham adquirido uma maior abrangência de 
objectivos, tentando actuar simultaneamente ao nível da conservação do património e da 
exclusão social. Com efeito, o Projecto-Piloto Urbano do Bairro da Sé já incluía como 
objectivos específicos a reinserção da população residente, a expansão e renovação da 
actividade comercial, a consolidação e o desenvolvimento do turismo e a implementação 
de uma rede de parceria. Nos anos seguintes, o âmbito de actuação do CRUARB e da 
Fundação continuaram a alargar-se a outras áreas da cidade. 

O CRUARB esteve em funcionamento até 2003, altura em que foi extinto juntamente 
com a Fundação para o Desenvolvimento da Zona Histórica do Porto. Foi criada em sua 
substituição, se bem que em moldes e com objectivos muito diferentes, a Porto Vivo - 
Sociedade de Reabilitação Urbana da Baixa do Porto.  

Ao nível nacional o CRUARB revestiu-se de uma importância e pioneirismo excepcional, 
porque foi a primeira iniciativa da administração central para implementar no terreno uma 
intervenção de reabilitação urbana. O CRUARB e uma acção pontual em Óbidos foram 
as únicas intervenções no terreno promovidas pelo Estado na década de setenta que 
tiveram como objectivo preservar o património urbano.  

No entanto, uns meses antes da criação do CRUARB, tinha surgido uma iniciativa, breve 
mas intensíssima, e com a qual se podem estabelecer ligações, conceptuais e operacionais, 
com a reabilitação urbana. O programa SAAL (Serviço de Apoio Ambulatório Local) foi 
lançado a 31 de Julho de 1974 por um Despacho conjunto do Ministro da Administração 
Interna, Manuel da Costa Brás, e do Secretário de Estado da Habitação e Urbanismo, 
Arq.º Nuno Portas. Este Despacho oficializou a organização de «um corpo técnico 
especializado, designado por “Serviço de Apoio Ambulatório Local” (SAAL), para apoiar, através das 
câmaras municipais, as iniciativas de populações mal alojadas no sentido de colaborarem na 
transformação dos próprios bairros, investindo os próprios recursos latentes e, eventualmente, 
monetários»63.  

Analisando o estudo recente deste programa elaborado pelo Arq.º José António 
Bandeirinha, pode-se concluir que os princípios consagrados no Despacho de lançamento 
do SAAL são em grande medida os que vão ser introduzidos ao nível da reabilitação 
urbana no contexto europeu dos anos 80 – nas abordagens denominadas por 
beneficiação in situ e auto-ajuda64 –, por via das experiências em curso na América Latina 
e, tendo em conta a extensa divulgação no exterior do programa SAAL, provavelmente 
também por via desse mesmo programa. De forma sintética, os princípios referidos são65: 

                                            
62 Ver ponto 4.3.2 Os Programas de Luta contra a Pobreza. 
63 Despacho conjunto do Ministério da Administração Interna e do Equipamento Social e do Ambiente, citado em: José António 
Bandeirinha – O processo SAAL e a arquitectura no 25 de Abril de 1974, pág. 119. 
64 Ver ponto: 3.1.4 A mudança de atitude. 
65 José António Bandeirinha, cit. 63, pág. 121-122. 
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o princípio da organização social da procura – considerava fundamental que a 
iniciativa partisse dos próprios moradores, da sua vontade de transformar as 
condições habitacionais; 

o princípio da preferência pela manutenção das localizações – inviabilizava as 
tentações de realizar operações de especulação fundiária, sob o pretexto de 
realojamento em locais “mais convenientes” e garantia a manutenção dos 
moradores no local; 

o princípio da autonomia da gestão do projecto e da obra – garantia vínculos mais 
fortes entre os moradores e a obra desde o início do processo e uma grande 
autonomia da população; 

o princípio da incorporação de recursos próprios – tinha subjacente a ideia que 
quantos mais recursos fossem investidos pelos moradores na construção das casas 
tanto maiores seriam os laços identitários e o sentimento de apropriação destes 
face ao fogo e ao bairro; 

o princípio da descentralização da promoção habitacional – tinha por objectivo 
promover uma maior distribuição dos recursos técnicos pelo país e promover a 
descentralização de competências, meios e recursos; 

o princípio da iniciativa experimental – mais do que fixar uma política, o que 
pretendia era abrir caminhos, a serem avaliados ao longo do tempo, 
constituindo-se como um processo de acompanhamento, avaliação e revisão 
contínuos. 

Estes princípios, à excepção do primeiro, são de facto incorporados na reabilitação urbana 
na década de oitenta na Europa. Em Portugal, essa ponte foi também feita, logo no 
decurso do programa SAAL, ao nível das intervenções no terreno. Com efeito, apesar de 
se associar o SAAL essencialmente à construção de habitação – que foi sem dúvida o 
centro da sua actuação –, foram realizadas intervenções que apostaram na reabilitação do 
existente e na manutenção dos valores e recursos em presença. O facto de o princípio da 
conservação do património arquitectónico não ter sido explicitamente considerado não 
inviabilizou que esta opção fosse tomada no terreno. 

Tendo mais uma vez por fonte o trabalho do Arq.º José António Bandeirinha, da análise 
por este apresentada de 93 projectos SAAL66, mais de 10% adoptou uma abordagem de 
reabilitação do tecido existente, complementada em maior ou menor grau, consoante o 
caso e as necessidades, com construção nova, de modo a dar resposta ao objectivo de 
melhorar as condições de vida da população.  

No entanto, é muito interessante verificar que fora do Porto só se registaram quatro 
casos de intervenções que apostaram na reabilitação do existente e na manutenção dos 
valores e recursos em presença: Bairro de Pelame, em Beja; Bairro da Liberdade, em 
Setúbal; Manjoeira, em Loures; e São Pedro da Cova, concelho de Gondomar. 

                                            
66 Nem todos estes 93 projectos foram construídos. 
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Inversamente, no Porto a intervenção caracteriza-se exactamente pela sua aposta na 
reabilitação e na conservação dos valores históricos, sociais e culturais em presença nas 
áreas de intervenção:  

«Implantando-se, na sua maioria, na primeira “coroa” da expansão industrial da cidade, 
essas operações revelam, acima de tudo, um profundo empenhamento na compreensão 
do significado histórico, social e cultural dos tecidos urbanos que as continham. Perseguiam 
objectivos que transcendiam o mero fornecimento de um alojamento condigno e 
procuravam alicerçar as novas habitações num processo de identidade adquirido ao longo 
do tempo. A compatibilização de relações de escala e vizinhança, a consignação da 
pesquisa tipológica e uma ideia de evolução, mais do que ruptura, e a sagrada 
manutenção dos modelos vivenciais urbanos eram dados quase programáticos, insinuados 
no projecto em mal disfarçada têmpera com os desejos dos participativos moradores e 
traçados no território casa após casa, até ao limite temporal do fim anunciado. Estes elos 
de fidelização com a cidade histórica, ameaçada pela indiferença da rotina especulativa, 
irrompem com uma inequívoca afirmação da vontade de intervir, como sinal da passagem 
da crítica à acção, uma acção extremamente sensível, implacável na negociação dos 
patéticos mimetismos e que não consegue dissimular alguma ufania pela encomenda “de 
classe”.»67 

A influência da Escola Superior de Belas Artes do Porto no processo SAAL é bastante 
sublinhada no referido estudo sobre o programa. Por esta razão, dado que esta instituição 
académica esteve também envolvida no Estudo de Renovação Urbana do Barredo, não 
pode deixar de se estabelecer uma relação directa entre a abordagem à cidade existente 
e ao problema da habitação defendida nesse Estudo e a que é adoptada pelos 
intervenientes no processo SAAL no Porto. O Arq.º Fernando Távora, coordenador do 
Estudo foi também autor de dois dos projectos SAAL, sobre um dos quais o Arq.º José 
António Bandeirinha tece o seguinte comentário 

«Fernando Távora elaboraria uma estratégia de intervenção que pressupunha não só a 
recuperação rigorosa das estruturas existentes, como também o preenchimento daquelas 
que tinham sido demolidas pelos planos de “salubrização” (...). O modo como a dimensão 
do lote, o sistema construtivo e a estrutura espacial são respeitados e revalorizados 
pressupunha o entendimento da articulação entre aqueles dados com a motivação 
primordial do projecto e remetia para um conhecimento aprofundado de algumas 
experiências italianas, em especial a bolonhesa, de intervenção em centros históricos.»68 

O programa SAAL, completamente esquecido da “história da reabilitação urbana” em 
Portugal, faz assim parte das primeiras experiências nacionais de reabilitação urbana. Não 
pressupunha explicitamente, de facto, no âmbito dos princípios estipulados no Despacho 
fundador o princípio da conservação integrada do património. Porém, os restantes 
princípios que contempla estiveram na base da evolução dos conceitos e das políticas de 
reabilitação urbana nas décadas seguintes no contexto europeu. Adicionalmente, no 
terreno, em especial mas não em exclusivo na área do Porto, o princípio da conservação 
integrada foi plenamente integrado com os restantes objectivos  nas intervenções.   

                                            
67 José António Bandeirinha, cit. 63, pág.  249. 
68 José António Bandeirinha, cit. 63, pág. 248. 
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O SAAL foi no entanto uma experiência muito breve e perderam-se com este muitos 
dos seus princípios, alguns dos quais ainda não se recuperaram nas políticas nacionais de 
reabilitação urbana até aos dias de hoje. No entanto, a herança da abordagem nascida na 
cidade do Porto veio a ter seguimento nas estratégias de actuação de alguns dos GTL. 

6.1.3.3 Os planos para os “centros históricos” 

Na sequência da aprovação de nova legislação para o planeamento urbanístico, na 
transição entre as décadas de setenta e oitenta assistiu-se ao despoletar de uma intensa 
actividade por parte da administração central relativamente à criação de planos para as 
áreas históricas de vários aglomerados urbanos. Estes planos foram promovidos em 
simultâneo por duas Direcções-Gerais: a DGPU e a Direcção-Geral dos Equipamentos e 
da Recuperação Urbana (DGERU). 

«Enquanto na DGPU, na esteira dos estudos de defesa e recuperação da paisagem 
urbana anteriormente mencionados, se procurou atingir graus de sistematização com 
carácter de modelo (como por exemplo o Plano de Recuperação do Centro Histórico de 
Ponte de Lima), a Direcção-Geral dos Equipamentos e da Recuperação Urbana (DGERU) 
promoveu, ao abrigo da sua Lei Orgânica (Decreto-Lei n.º 187/79, de 22 de Junho), os 
chamados “Planos Integrados de Reabilitação e Revitalização de Centros Históricos”.»69 

Com efeito, a extinção da DGSU deu origem à DGPU e à DGERU, sendo atribuídas a 
ambas as instituições competências ao nível da realização dos Planos de Pormenor de 
Renovação Urbana. No entanto, a primeira centrou-se mais na promoção de “planos de 
salvaguarda”, enquanto a DGERU apostou no lançamento de contratos para a elaboração 
de planos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 8/73. A terminologia utilizada para denominar 
estes planos, no caso das duas instituições, variou consideravelmente – praticamente caso 
a caso. 

A DGERU actuava frequentemente sem sequer consultar o município. A posição de 
prepotência era tal que, como lembra o Dr. Carlos Vieira de Faria,: «Convirá não deixar cair 
no esquecimento a situação caricata que aconteceu na (ex) DGERU, em 1984, com a demissão do 
seu director geral que negou demitir-se e com a nomeação, no Diário da República, do substituto que 
nunca chegou a ocupar o cargo!»70– vicissitudes de uma democracia ainda demasiado jovem, 
que tardava a chegar ao planeamento. 

No caso da DGPU, como não existia a figura de “plano de salvaguarda”71 na legislação 
nacional72, os planos eram elaborados como PP ou PGU, e eram em grande medida 
herdeiros do Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana do Algarve. As suas 
preocupações não vão muito além das do referido Estudo, centrando-se na análise dos 
edifícios, dos espaços públicos e da rede viária, e propondo em consequência um plano 

                                            
69 José Aguiar, Reis Cabrita, João Appleton – Guião de apoio à reabilitação de edifícios habitacionais. vol. I pág. 38. 
70 Carlos Vieira de Faria, cit. 6, pág. 59. 
71 Como a figura não estava instituída formalmente, as terminologias escolhidas para estes planos eram muito variadas (planos de 
salvaguarda e reabilitação, planos de salvaguarda, planos de salvaguarda e valorização, plano de pormenor de salvaguarda, etc.) pelo 
que se optou por utilizar genericamente a fórmula genérica de “plano de salvaguarda” visto concentrar os dois termos comuns às várias 
variantes. 
72 Que seria somente introduzida pela Lei do Património Cultural Português (Lei n.º 13/85, de 6 de Julho), nunca tendo sido 
regulamentado. 
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de defesa da paisagem urbana. Dê-se como exemplo o método e o conteúdo do Plano 
de Recuperação do Centro Histórico de Ponte de Lima73, o primeiro a ser realizado pela 
DGPU: 

«Com base em métodos já experimentados noutros aglomerados do País e do estrangeiro, 
uma equipa de arquitectos da Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico (...) procedeu: 

1.º à prospecção de edifício por edifício, na área histórica de vila (...). Esta prospecção 
apontará as características fundamentais dos edifícios e dará indicações quanto à sua 
reabilitação e conservação; 

2.º à prospecção e classificação dos espaços urbanos públicos, com inclusão dos espaços 
verdes; 

3.º à análise das áreas envolventes da vila para defesa de pontos de vistas de interesse, 
defesa da paisagem natural e dos sítios notáveis; 

4.º à determinação da áreas histórico cultural e das áreas de protecção envolventes; 

5.º à elaboração de um regulamento disciplinador das intervenções possíveis nessas áreas; 

6.º à demarcação das áreas degradadas a recuperar; 

7.º ao estudo de recuperação de alguns quarteirões residenciais. 

(...) Propomos assim: 

1.º estudo de sentidos de trânsito; 

2.º estudo de estacionamento; 

3.º estudo de zonas do trânsito motorizado e de zonas mistas; 

4.º estudo de equipamentos de carácter social, cultural e turístico; 

5.º estudo de mobiliário urbano (canteiros, candeeiros, letreiros, suportes para fixação de 
propaganda cultural, etc., etc.); 

6.º estudos arquitectónicos de recuperação de edifícios degradados de interesse 
colectivo.»74 

Como se pode verificar por esta citação, está completamente ausente a dimensão social. 
O único objectivo dos planos era a preservação do património cultural urbano, centrando 
as preocupações na sua imagem, e encarando-o como se este fosse independente das 
funções e dinâmicas urbanas. Tal como aconteceu ao nível europeu, ao derivar 
directamente das preocupações para com o património, os métodos e instrumentos 
aplicados são em grande medida os que já eram utilizados ao nível da salvaguarda dos 
monumentos isolados. No entanto, no caso português a situação era diferente daquela 
preconizada no final da década de setenta para o contexto internacional. Com efeito, 
estes planos não eram integrados em processos de intervenção – em programas de 
conservação integrada75. Não eram um meio para um fim, eram o produto final da 
iniciativa. Deste modo, só era tida em conta a salvaguarda, não se prevendo nenhum tipo 
de operacionalização da reabilitação quer dos edifícios quer dos espaços públicos.  

                                            
73 Este Plano foi um dos “Projectos de Demonstração” de Portugal na Campanha para o Renascimento das Cidades, juntamente com o 
Plano de Salvaguarda e Recuperação do Centro Histórico de Beja. 
74 Ministério da Habitação e das Obras Públicas, Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico – Ponte de Lima: Vila a proteger e a 
reabilitar, pág. 16-17. 
75 Ver ponto 2.3 Síntese conclusiva. 
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Enquanto nem anos anteriores a DGSU tinha apostado no envio de técnicos para a 
Inglaterra – de onde trouxerem o conceito de “paisagem urbana” –, nos estágios 
seguintes foram enviados técnicos para Bolonha. Este facto esteve provavelmente na 
origem da inclusão, ao nível do discurso, de princípios subjacentes à reabilitação nestes 
planos, como a participação e a interdisciplinaridade – demonstrando alguma evolução 
relativamente ao Estudo de finais de sessenta. No entanto, a apreensão terminológica dos 
conceitos não se repercutia na sua operacionalização dos planos, o que dava lugar a 
contradições internas.  

Com efeito, tomando como exemplo o Plano de Ponte de Lima, neste refere-se que é 
importante a Câmara promover a participação da população, mas tal não foi integrado na 
metodologia de realização do próprio plano. No que diz respeito à interdisciplinaridade o 
mesmo sucedia, tal como pode ler-se na publicação da DGSU para divulgação do Plano 
de Ponte de Lima:  

«Poderemos dizer que o seu âmbito permite a inovação e não apenas a renovação, sendo 
interdisciplinar, muito embora o sector da arquitectura seja fundamental. 

A disciplina socioeconómica poderia ter dado o seu contributo e fundamentado as 
necessárias propostas que se apresentam; não foi, todavia, possível a sua inserção por 
motivos que não nos compete aqui analisar.»76 

Por outro lado, o Plano de Salvaguarda e Recuperação de Beja77, realizado a título 
particular mas com a participação de elementos da DGPU, adquiriu uma projecção 
especial. Apesar de ter demorado dez anos a ser aprovado – o que desde logo coloca 
em causa a sua validade à data de aprovação –, a sua influência iniciou-se muito antes 
dessa aprovação. A proposta para o Plano de Beja sintetizou a sua intervenção em dez 
pontos, o “decatlo”, que passaram a ser promovidos como se fossem de aplicação 
universal em todas as situações. Introduziu também a ideia que a unidade preferencial 
para intervenção ao nível da reabilitação de edifícios era o quarteirão, algo que também 
se vai tentar incutir na actuação dos GTL. 

Adicionalmente, frequentemente as autarquias e as populações eram deixadas de fora do 
processo78. Na prática, o que sucedia era que uma equipa da administração central, ou 
por esta contratada, chegava a uma localidade e procedia ao seu levantamento histórico e 
físico, com base no qual elaborava um plano de salvaguarda e, por vezes, uns projectos de 
intervenção para um ou dois quarteirões e espaços públicos e, posto isto, saía de cena. 
Em 1985, o Arq. Nuno Portas referia-se a esta situação do seguinte modo: «(...) um 
departamento central desatou a encomendar estudos de centros históricos não se sabe com que 
critérios nem muito menos com que sequência. Com efeito, a ideia de que ter um plano é já intervir, ou 
pelo menos meio caminho andado para alguém intervir, é perigosa – não só porque se aceitou a 
separação entre plano e capacidade de intervenção (o que corrompe o próprio conceito de 

                                            
76 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico – Ponte de Lima: Estudo de preservação e renovação urbana. 
77 Ver: António Vasco Massapina [et al.] – Beja-Centro histórico: Plano de salvaguarda e recuperação. 
78 No que respeita ao Plano de Salvaguarda de Ponte de Lima, a Câmara solicitou a sua realização à DGPU, sendo depois esta quem 
se encarregou do processo. A população não foi integrada em nenhuma fase. 
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planeamento) como porque foi reduzindo os estudos a “catálogos”, propostas de regulamentos físicos 
e, nalguns casos, redesenhos de estruturas para executar não se sabe bem quando nem por quem»79. 

Um aspecto interessante da análise desta primeira geração de “planos de salvaguarda”, e 
dos textos dos seus autores sobre os planos, é que se refere repetidamente que, até à 
sua realização, a experiência portuguesa era tão vazia que as únicas fontes que 
encontraram para se basear foram as intervenções na Grã-Bretanha e em Bolonha e o 
Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana do Algarve: 

«Por cá o problema era então colocado entre o limitar ou destruir a “herança”, isto é, entre 
“ou construir Óbidos” ou “destruir mais Sesimbras”. Pensamos que não são alternativas 
antagónicas, e que o confronto surge contra ambas, (...). E este foi o desafio a que se 
propôs o Plano de Beja.»80 

No entanto, Portugal dispunha na altura do Estudo realizado para o Barredo, a visão mais 
inovadora, coerente e sustentada de intervenção na cidade existente conhecida até à 
data, em Portugal e no estrangeiro. Por outro lado, também na mesma altura estavam já 
no terreno intervenções que visavam reabilitar os tecidos antigos melhorando 
simultaneamente as condições de vida das populações, como algumas intervenções do 
SAAL e a do CRUARB. Quais as razões para que as iniciativas da DGPU ignorassem 
todas as experiências em curso em Portugal, à excepção das que tinham tido origem na 
própria instituição, não é conhecida. O facto é que coexistiam dois modos distintos de 
encarar a actuação sobre a cidade existente na altura em Portugal: 

o o primeiro com origem na administração central, que tinha por fim a realização de 
planos invariavelmente centrados na dimensão física – imagem – e no valor 
cultural das intervenções, sem uma consequente operacionalização e sem a 
participação das autarquias e das populações locais; 

o o segundo com origem local81, que se baseava na intervenção no terreno, 
fundamentada pelas necessidades e valores específicos da área, que integrava as 
dimensões social e cultural, e que quando fazia uso de planos encarava-os como 
mais um instrumento de apoio à reabilitação. 

As duas abordagens despontaram simultaneamente, mas mantiveram-se separadas – 
separadas nos objectivos, separadas nas metodologias, separadas nos actores. Destas 
somente a segunda pode ser considerada de reabilitação urbana, porque de facto só a 
segunda implica uma acção. A primeira pode dar um contributo fundamental para a 
conservação do património e para a reabilitação urbana, em especial se tiver por base 
uma concepção menos epidérmica, que olhe para além da imagem, e uma metodologia 
mais enraizada no local e mais participada. Porém, isoladamente, nem sequer pode ser 
considerada como conservação, já que a conservação, tal como a reabilitação, implicam 
uma acção sobre o objecto não se reduzindo à sua salvaguarda. 

                                            
79 Nuno Portas – Notas sobre a intervenção na cidade existente, in Sociedade e Território, pág. 8. 
80 Vasco Massapina – Plano de salvaguarda e recuperação do centro histórico de Beja, in Sociedade e Território, pág. 29. 
81 Apesar de o CRUARB ter sido criado pelo governo central considera-se que a sua origem foi local, dado que foi esta a origem do 
Estudo que lhe serviu de base e dado que os problemas locais e a reivindicação das populações foram uma das causas de maior peso 
no lançamento da intervenção. 
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Existia uma terceira via, protagonizada pelo Estudo de Renovação Urbana do Barredo, 
que não entrando em dicotomias entre intervenção versus plano, defendia que era 
necessária uma abordagem integrada às áreas urbanas, com base numa visão para a 
cidade e as áreas em causa, que coordenasse e articulasse todas as acções necessárias 
para a reabilitação em cada caso específico (incluindo as intervenções e os planos). No 
entanto, esta via não estava a ser aplicada na prática na generalidade dos casos. 

Fazer este paralelo entre as abordagens à cidade existente assume uma relevância 
particular porque estas estiveram em confronto directo na fase inicial dos GTL – e só 
uma ganhou a batalha. 

Paralelamente a esta proliferação de “planos de salvaguarda” sem um enquadramento 
legal específico para os mesmos, iniciou-se um processo com vista a criar esse mesmo 
enquadramento legal. 

Com a aprovação, em 1985, da Lei do Património Cultural82 foi criada formalmente a 
figura de Plano de Salvaguarda. Esta Lei determina que num prazo de 180 dias, 
prorrogável por iguais períodos, após a classificação de um conjunto ou sítio «elaborar-se-ão 
planos de salvaguarda de responsabilidade central, regional ou local, consoante os casos e as regras de 
competência»83. A Lei determina ainda que «todos os planos de ordenamento territorial, 
nomeadamente os de urbanização, deverão considerar e tratar de maneira especial o património 
cultural existente na sua área, quer se trate de imóveis classificados ou de imóveis em vias de 
classificação, propondo medidas de valorização em todos os casos»84. 

Com a aprovação desta Lei iniciou-se um processo de aproximação entre o IPPC e a 
DGPU, no sentido de integrar a conservação do património urbano e o ordenamento do 
território. Iniciou-se também uma fase na qual o IPPC começou a desenvolver actividades 
com vista à regulamentação da figura de Plano de Salvaguarda. No entanto, como 
ocorreram já no final da década de oitenta, a evolução destes processos será analisada 
mais adiante neste documento. 

6.1.3.4 Os municípios e a sociedade civil 

No decorrer da década de setenta e início da década de oitenta as atenções continuaram 
a virar-se para a cidade histórica. Para esta situação contribuiu também a aprovação pelo 
governo português em 1979 da Convenção para a Protecção do Património Mundial, 
dando origem aos primeiros processos de candidatura, e a adesão de Portugal à 
Campanha Europeia para o Renascimento das Cidades, lançada em 1981 pelo Conselho 
da Europa.  

No caso de Portugal, as acções desenvolvidas no âmbito da Campanha Europeia para o 
Renascimento das Cidades foram modestas, focando-se essencialmente na divulgação e 
na sensibilização da população para a temática da reabilitação e do património. No 

                                            
82 Lei n.º 13/85, de 6 de Julho. 
83 Lei n.º 13/85, art.º 21.º, ponto 6, pág. 1868. 
84 Lei n.º 13/85, art.º 21.º, ponto 8, pág. 1868. 
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entanto, e apesar de se ter ficado muito aquém dos objectivos da Campanha85, as acções 
de divulgação tiveram um impacto considerável, tendo-se generalizado o debate e a 
reflexão sobre estas temáticas. Foram realizados durante a década de oitenta inúmeros 
encontros, congressos e seminários sobre a matéria, e algumas das iniciativas foram 
publicitadas, designadamente pela Revista Arquitectura86, o que ampliou a sua divulgação 
junto do meio técnico. 

O sismo que assolou Angra do Heroísmo, em 1980, e a consequente mobilização 
nacional para salvar o seu património da ruína foi outro dos acontecimentos que 
“acordaram” o país para o valor dos tecidos urbanos antigos.   

Outro factor que teve influência na evolução da atitude para com a reabilitação urbana foi 
o reforço dos poderes municipais no período pós 25 de Abril. Este facto veio potenciar 
um novo despertar das atenções para com os valores locais, e abrir novas perspectivas à 
defesa e recuperação do património. Com efeito, emergiu uma vontade de afirmação e 
de reforço da identidade por parte dos municípios. Reflexo deste facto foi a organização 
em 1987 do 1.º Encontro Nacional de Municípios com Centro Histórico87 que deu 
origem à criação, em 1988, da Associação Portuguesa de Municípios com Centro 
Histórico. Esta Associação, fundada por 16 municípios, é actualmente o segundo maior 
agrupamento de municípios de Portugal, contando mais de cento e trinta autarquias 
associadas88.  

Os municípios foram assim demonstrando vontade de actuar em prol dos seus tecidos 
mais antigos, tendo aumentado progressivamente durante a década de setenta e início 
dos anos oitenta as actividades neste âmbito. Em muitos casos esta actuação traduziu-se 
na aprovação de regulamentos para as obras nos centros dos aglomerados, que nesta 
altura assumiram um carácter bastante didáctico com vista a sensibilizar a população (ver  
Figura 125).  

No âmbito das iniciativas municipais saliente-se o caso do município de Évora, que 
desenvolveu uma intensa actividade com vista a integrar as preocupações com a 
preservação do património urbano no planeamento municipal. Para além de integrar no 
seu planeamento municipal as considerações relativas à conservação do património, Évora 
aliou de forma mais próxima os objectivos de âmbito físico com os objectivos de 
dinamização social e económica da cidade do que a actuação do CRUARB.  

Em 1982 o município criou o “Núcleo do Centro Histórico”, que passou a ser 
responsável pela reabilitação da área, não como uma iniciativa de intervenção pontual, 
mas num espírito continuado do que hoje se poderia chamar de gestão urbana. Ainda 
antes de o ter sido ao nível nacional, estava assim criada uma política de reabilitação 

                                            
85 Ver ponto 3.2.1 A Campanha Europeia para o Renascimento das Cidades. 
86 Veja-se o artigo de Campos Matos – A Campanha Europeia para o Renascimento das Cidades, in Revista Arquitectura. 
87 Que ocorreu em Lamego, nos dias 5 e 8 de Dezembro. 
88 Este facto não é de estranhar já que “centro histórico” têm virtualmente todos os municípios. Por outro lado, hoje é amplamente 
reconhecido o prestígio inerente a esta designação. No entanto, marca ainda uma visão presente em Portugal na qual “existe a cidade” 
e “existe o centro histórico” – como se este fosse algo à parte do processo de desenvolvimento global do sistema urbano. Sobre estes 
aspectos ver, por exemplo, Walter Rossa – Planear a salvaguarda em desenvolvimento, in Ordem dos Arquitectos – A Cidade para o 
cidadão: O planeamento de pormenor em questão.  
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urbana municipal. A classificação do centro histórico de Évora como Património Mundial 
pela UNESCO em 1985 veio dar um novo fôlego a este processo. 

 

Figura 125 – Folhetos realizados pela Câmara Municipal da Guarda com o intuito de orientar e divulgar os apoios às 
intervenções de iniciativa privada  

No entanto, apesar de estarem a decorrer cada vez mais acções de iniciativa municipal, a 
capacidade técnica dos municípios portugueses era na altura muito reduzida. 
Subdesenvolvidas por décadas de centralismo e dependência, as autarquias tinham 
imensas carências a par com a sede de afirmação e de intervenção. A consolidação do 
poder local e da descentralização democrática implicava assim que fosse necessário apoiar 
as autarquias no processo de aquisição de capacidades e de recursos – nomeadamente, 
humanos – de acordo com as suas novas competências. 

Refira-se a título de exemplo, que segundo o levantamento, apresentado no Jornal 
Arquitectos n.º 59, 143 municípios portugueses em 1987 ainda não tinham arquitectos. 
Destes, 130 afirmavam não querer vir a ter, enquanto os restantes 43 desejavam integrar 
um arquitecto nos seus quadros, mas tal ainda não tinha sido concretizado. Tem-se assim 
que já quase na década de noventa, perto de 50% dos municípios nacionais não tinham 
arquitectos, e mais de 40% não lhes sentiam a falta. Claro que mais do que um indicador 
da desnecessidade dos arquitectos, este último número é indicador da profunda carência 
de competências e capacidades do poder local na época, que em muitos casos nem 
sequer tinha a capacidade de avaliar as próprias carências. 

Esta situação ganha ainda maior importância quando analisada à luz das competências das 
autarquias à data. Com efeito, o Decreto-Lei n.º 77/84 veio estabelecer que «[a] 
delimitação de zonas de defesa e controle urbano, zonas críticas de recuperação e reconversão 
urbanística, dos planos de renovação urbana de áreas degradadas e de recuperação de centros 
históricos (...), são da competência da câmara municipal, sempre que os respectivos projectos estiverem 
previstos no programa de gestão urbanística do plano director municipal ou no faseamento do plano de 
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urbanização geral, parcial ou de pormenor devidamente aprovados e rectificados»89. Na falta de 
planos, a aprovação passou a competir à Assembleia Municipal, por proposta da Câmara. 
Ou seja, três anos depois de os municípios verem confirmados os seus poderes e 
responsabilidades ao nível da intervenção no território e, em particular, da reabilitação 
urbana, quase metade manifestava uma relevante insensibilidade para os recursos técnicos 
e humanos necessários ao desenvolvimento das suas novas competências. 

Este enquadramento é necessário que se perceba a razão de ser um conjunto de 
iniciativas que foram empreendidas nesta altura pelo governo central para apoiar a 
descentralização e, em particular, a capacidade técnica dos municípios, nas quais se 
incluem o SAAL já referido anteriormente, os Gabinetes de Apoio Técnico e os GTL. 

Com efeito, o programa SAAL tinha tido como objectivo reduzir a concentração de 
meios nos grandes centros e promover o apoio técnico por todo o território. No 
entanto, a criação dos Gabinetes de Apoio Técnico em 1976, e formalizada legalmente 
em 197990, efectivou esse apoio de forma mais perene – se bem que já não orientada 
para uma “missão” específica. Estes gabinetes tinham por objectivo conceder aos 
municípios, particularmente na área da elaboração de projectos de infra-estruturas e 
equipamentos municipais, o apoio técnico necessário para a realização dos projectos e o 
acompanhamento das obras. Durante as mais de três décadas em que estiveram em 
funcionamento – foram extintos em Outubro de 2008 –, os Gabinetes de Apoio Técnico 
desempenharam um papel muito importante, em especial no que respeita ao apoio às 
autarquias de menores dimensões.  

O espírito que esteve subjacente à criação dos Gabinetes de Apoio Técnico – apoiar o 
desenvolvimento competências e capacidades técnicas locais – é o mesmo que, nove 
anos mais tarde e no seguimento da atribuição de competências em matéria de 
reabilitação às autarquias em 1984, presidiu à criação dos GTL em 1985. 

Também relevante para o surgimento do PRU foi a aprovação da Lei das Finanças Locais 
em 1984, que veio permitir ao Estado tomar medidas orçamentais excepcionais para 
concessão de auxílio financeiro às autarquias para a recuperação de áreas de construção 
clandestina ou de renovação urbana, quando o seu peso relativo transcendesse a 
capacidade e a responsabilidade autárquicas, nos termos da lei91. 

Adicionalmente à actividade promovida pelo Estado e pelos municípios, a segunda 
metade da década de 70 e o início dos anos 80 viram surgir uma nova consciência e a 
mobilização por parte da sociedade civil para a problemática da salvaguarda do 
património e da reabilitação dos tecidos antigos. Multiplicam-se as associações de defesa 
do património (que se vieram até a constituir numa Federação) assim como as 
manifestações populares, exigindo intervenções de carácter urgente nos tecidos antigos.  

                                            
89 Decreto-Lei n.º 77/84, art. 10.º pág. 784. 
90 Pelo Decreto-Lei n.º 58/79, de 29 de Março. 
91 Decreto-Lei n.º 98/84, art.º 18, alínea c, pág. 1039. 
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De entre estas iniciativas, uma das mais referidas é o “Manifesto de Alfama”, intitulado 
Alfama: Morte ou recuperação?92. Este documento foi subscrito por duas Juntas de 
Freguesia, várias associações desportivas, recreativas e culturais locais, instituições 
académicas e profissionais, e perto de duas dezenas de cidadãos93. Não estando datado, 
pensa-se no entanto que o documento tenha sido produzido em meados dos anos 
oitenta94.  

O Manifesto de Alfama foi enviado a vários organismos governamentais (Presidência da 
República, Assembleia da República, Câmara Municipal de Lisboa, Ministério da Cultura, 
Instituto Português do Património Cultural (IPPC), etc.) e à Fundação Calouste 
Gulbenkian. O objectivo deste documento foi exercer pressão junto da Câmara Municipal 
de Lisboa no sentido de esta: 

o solicitar a classificação pelo IPPC do bairro de Alfama como “Conjunto Histórico 
Tradicional”, e no seu seguimento, submeter uma candidatura à UNESCO para 
sua classificação como Património Mundial; 

o formular e implementar um «Plano de Salvaguarda do Património Arquitectónico e Cultural 
de toda a Alfama que culmine num “Plano de Pormenor integrado de Recuperação Urbana e 
Arquitectónica do Bairro de Alfama”, com garantia de fixação das populações ao seu local de 
habitação»95. 

Um aspecto importante a salientar do “Manifesto de Alfama” é o reconhecimento que 
não bastava salvaguardar, mas que era preciso reabilitar. Esta clareza de distinção entre os 
dois tipos de actuação e respectivos objectivos era rara na época, e mais uma vez 
sublinha a profunda ligação entre a reabilitação urbana, a habitação e a dimensão social 
das intervenções.  

Este é só um exemplo das várias iniciativas da sociedade civil no sentido de promover a 
reabilitação do património local. Com efeito, nos primeiros anos da década de oitenta a 
cidade histórica estava no centro das atenções, tanto dos municípios como dos técnicos e 
populações. Todos reclamavam uma actuação conducente à reabilitação urbana dos 
tecidos antigos, com o duplo objectivo de preservar o património e melhorar a qualidade 
de vida das populações. 

Foi assim neste ambiente de grande activismo e expectativa que se lançou o PRU, dando 
origem aos GTL. 

                                            
92 Junta de Freguesia de Santo Estêvão [et al.] – Alfama: Morte ou recuperação?. 
93 Na sua maioria arquitectos, professores, sociólogos e psicólogos. 
94 Com base numa anotação manual feita na lateral do documento, talvez possa ter sido em 1984, mas há quem tenha referido em 
entrevistas o ano de 1988. 
95 Junta de Freguesia de Santo Estêvão [et al.], cit. 92, pág. 5, retirado o sublinhado do original. 
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6.2 O Programa de Reabilitação Urbana 

6.2.1 Descrição do diploma legal 

A 4 de Fevereiro de 1985, pelo Despacho n.º 4/SEHU/85, da Secretaria de Estado da 
Habitação e Urbanismo (SEHU)1, foi finalmente criado o Programa de Reabilitação 
Urbana (PRU)2 para apoio técnico e financeiros aos municípios. A concepção do 
programa teve por base dois pressupostos: a necessidade de apoiar o processo de 
descentralização, prestando auxílio técnico e financeiro às autarquias, e a necessidade de 
promover a reabilitação urbana. 

No seu preâmbulo, o Despacho n.º 4/SEHU/85 refere claramente que o PRU tem por 
objectivo funcionar como um instrumento da política de habitação, que «não pode deixar 
de considerar a conservação e condições de utilização do parque já construído, a par da produção de 
habitação nova»3. Em conjunto com a aprovação do novo regime do arrendamento e com 
o relançamento do PRID, o PRU inscrevia-se assim numa estratégia de promoção da 
reabilitação de edifícios habitacionais e de melhoria das condições de vida das populações. 
O facto de ter sido criado um instrumento de apoio à reabilitação de áreas urbanas em 
vez de reforçados os instrumentos de apoio à reabilitação de edifícios evidencia uma 
consciencialização que «não importa somente actuar sobre os edifícios mas ainda sobre as áreas 
urbanas em que estes se inserem»4. 

Existiu um outro factor que influenciou a criação deste instrumento no âmbito da política 
de habitação. Com efeito, é entre os anos setenta e oitenta que se começa a fazer sentir 
em Portugal o despovoamento dos centros urbanos. O Barredo, por exemplo, cuja 
elevada taxa de sobreocupação na década de sessenta foi referida anteriormente, nos 
anos oitenta já tinha um número crescente de alojamentos subocupados e devolutos – e 
estava a ser alvo de uma intervenção de reabilitação desde 1974. A publicação em 1984 
dos Censos de 1981 veio comprovar que o número de edifícios e alojamentos 
desocupados nos centros das cidades aumentava enquanto, simultaneamente, se estava a 
financiar a construção nova na periferia. Esta situação era assim mais um elemento que 
reforçava a importância de uma aposta na reabilitação urbana por parte da política de 
habitação. 

No entanto, para além de se considerar a reabilitação urbana como um instrumento da 
política de habitação, no Despacho n.º 4/SEHU/85 já se reconhecem os seus contributos 
para outros domínios, nomeadamente, para a manutenção das estruturas sociais, o 
desenvolvimento equilibrado das cidades e a qualidade do ambiente urbano: 

«Esta preocupação justifica-se não só tendo em conta os objectivos do bom funcionamento 
das estruturas urbanas, posto em causa por intervenções e processos de crescimento 
demasiado grandes ou rápidos, de que não se conhecem à partida todas as 

                                            
1 Era então Secretário de Estado Fernando Gomes. 
2 Antes de sair o Despacho n.º 4/SEHU/85 existiu um “Despacho 7” que nunca chegou a ser publicado, dirigido somente a Lisboa, e 
cuja comparticipação nas obras por parte da administração central era total e a fundo perdido. 
3 Despacho n.º 4/SEHU/85, pág. 1158. 
4 Despacho n.º 4/SEHU/85, pág. 1158. 
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consequências, de modo a evitar sempre que possível a ruptura social causada pela 
alteração inorgânica do ambiente tradicional de vastas populações urbanas.»5 

Reflectindo a ligação estabelecida entre a política de habitação e a política de 
ordenamento do território e desenvolvimento urbano, foi determinado que o PRU fosse 
suportado por dotações nos orçamentos do Instituto Nacional da Habitação (INH), da 
Comissão Liquidatária do Fundo de Fomento da Habitação e da DGPU.  

O PRU dividia-se em duas vertentes: apoio técnico e apoio financeiro. O apoio técnico 
era formalizado por meio de Contratos de Assistência Técnica (CAT) que davam origem 
à criação dos GTL. Estes contratos incluíam: 

o a especificação dos técnicos que constituíam o GTL; 

o a comparticipação financeira a cargo da DGPU no funcionamento destes 
gabinetes, durante o período de lançamento de dois anos e, eventualmente, 
formas de participação de outros organismos da administração central no seu 
financiamento. 

O apoio técnico traduzia-se assim no financiamento ao funcionamento de um GTL, com 
um número de elementos a definir caso a caso, mas cujos vencimentos do “núcleo 
mínimo”, necessário e suficiente para realizar os objectivos de cada intervenção, ficariam a 
cargo da administração central durante um período inicial de dois anos. O que 
aconteceria após esse período não ficou estabelecido. Tal situação justificava-se pelo facto 
de o Despacho n.º 4/SEHU/85 pretender lançar a fase experimental do programa, a qual 
serviria para testar o PRU e, a partir da experiência assim criada, definir os termos de 
funcionamento futuros. Justificava-se também pelo facto de cada contexto municipal ser 
muito diferenciado – em escala, meios, recursos, problemas, etc. –, o que por si só 
implicaria uma necessária adequação das soluções de funcionamento futuro. O facto de o 
“núcleo mínimo” não estar definido no diploma permitia que também este fosse 
adequado às características e à natureza da intervenção em cada caso específico. 

Estes aspectos evidenciam uma das características mais importantes deste programa: a sua 
flexibilidade, que se traduzia na possibilidade que oferecia para adequar a solução final a 
cada contexto específico – em termos de equipa técnica, financiamento, natureza e escala 
das intervenções. 

Os GTL funcionavam na dependência da respectiva Câmara Municipal e localizavam-se 
junto da área a reabilitar. Estes gabinetes tinham como missão garantir «a elaboração e 
acompanhamento dos projectos, direcção de obra, gestão financeira e apoio social adequados à 
dimensão e características da operação»6. Mais em concreto, as principais atribuições dos GTL 
definidas no diploma legal eram: 

o elaborar os projectos de reabilitação de espaços comuns e de recuperação de 
edifícios, se fosse caso disso; 

                                            
5 Despacho n.º 4/SEHU/85, pág. 1158. 
6 Despacho n.º 4/SEHU/85, pág. 1158. 
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o promover e acompanhar as respectivas obras; 

o propor ao município, nos casos em que tal se impusesse, o realojamento 
temporário dos ocupantes dos fogos a recuperar, e promover o seu realojamento 
definitivo quando fosse caso disso; 

o informar e apoiar os proprietários e moradores de modo a dinamizar a sua 
participação na realização das obras nos edifícios e na obtenção de apoios 
financeiros; 

o dar parecer sobre o licenciamento de obras na sua área de intervenção; 

o submeter anualmente à aprovação da autarquia o orçamento e a programação 
trienal, bem como o relatório de actividades. 

Com base na listagem de atribuições dos GTL pode-se concluir que o  
Despacho n.º 4/SEHU/85 tinha por base um modelo no qual o papel do sector público 
na reabilitação física das áreas urbanas devia orientar-se essencialmente para a intervenção 
directa no domínio público e o incentivo e apoio à actuação privada relativamente aos 
edifícios privados. A intervenção pública directa nestes edifícios devia ser somente 
empreendida quando tal se mostrasse absolutamente necessário para o sucesso da 
intervenção. Estava também subjacente o objectivo de manter os moradores no local e a 
garantia do direito ao seu realojamento temporário ou, nos casos de necessidade, 
definitivo. 

O âmbito de actuação dos GTL caracterizava-se assim por uma dimensão essencialmente, 
mas não exclusivamente, física. O papel da equipa técnica no apoio social7 esteve 
consagrado desde o início como uma das áreas de actuação dos GTL. No entanto, a 
abordagem à área social ainda se centrava essencialmente na resposta às necessidades, 
pouco actuando ao nível da criação e/ou aproveitamento de oportunidades – o que era 
relativamente comum no contexto europeu na altura. Com efeito, não são 
especificamente consideradas acções com vista a promover o desenvolvimento 
socioeconómico das comunidades e, de forma mais geral, o desenvolvimento local. 

A participação da população é referida, se bem que de forma explícita só inclua a 
participação na fase de implementação da intervenção. Na fase de concepção pode-se 
deduzir que era dada importância à população com base na disposição que estabelece 
que os GTL devem radicar-se no local da intervenção. No entanto, ainda não se 
contempla a necessidade da participação da população na tomada de decisão. 

O apoio financeiro por parte do governo central às intervenções era definido para o 
primeiro ano e programado para os dois anos seguintes num Contrato de Colaboração 
Financeira (CCF). O CCF era revisto anualmente, de acordo com uma proposta 
elaborada pelos GTL e aprovada pelo município.  

                                            
7 Cuja importância ainda recentemente o Conselho da Europa sublinhou na sua publicação sobre reabilitação urbana (ver: Council of 
Europe – Guidance in urban rehabilitation, e ponto 5.2.6 Redefinido o conceito de reabilitação urbana). 
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O CCF incluía8: 

o a programação trienal das dotações do PRID afectas à execução do programa de 
reabilitação pela entidade financiadora, com o acordo do INH; 

o o montante de comparticipações nos custos das obras de infra-estruturas, até 
50% dos mesmos; 

o as participações específicas de outros organismos centrais na construção ou 
aquisição e adaptação de espaços para a instalação de equipamentos; 

o o montante de financiamento acordado pelo INH a conceder ao município, para 
aquisição e realização de obras nas habitações que se considerassem 
indispensáveis à boa execução do programa. 

Como desta listagem se pode depreender, o PRU não tratava somente de habitação no 
sentido estrito. Pressupunha uma abordagem mais ampla às áreas urbanas, que articulasse 
a qualificação dos espaços públicos e a conservação dos edifícios com a criação ou 
beneficiação de equipamentos. Por via desta intervenção física e funcional na cidade 
existente, o PRU visava ainda equilibrar e consolidar o tecido social e o desenvolvimento 
urbano. Articulava também de forma bastante inovadora dotações orçamentais de vários 
organismos centrais, em concordância com os contributos da reabilitação para as suas 
áreas específicas de competência. No entanto, sublinha-se que os apoios financeiros 
explicitamente previstos para o CCF só dizem respeito à dimensão física das intervenções, 
embora esta intervenção física pudesse ser motivada por objectivos sociais, económicos, 
culturais, ou outros. 

Nos casos em que participavam no financiamento vários organismos da administração 
central, a coordenação era assegurada por uma Comissão Técnica de Acompanhamento 
da Reabilitação Urbana (CTARU) que assegurava a representação dos vários organismos, 
e onde era obrigatória a presença de um elemento da DGPU. Com efeito, a DGPU tinha 
um papel de relevo em todo o programa, cabendo-lhe: 

o apreciar e propor à votação da SEHU os processos de candidatura (que tinham 
de ser previamente informados pela CTARU nos casos em que esta existisse); 

o elaborar e propor à votação da SEHU os CAT e os CCF a conceder por 
organismos desta dependentes, bem como as respectivas revisões; 

o acompanhar directamente a execução dos contratos mediante a nomeação de 
um técnico seu como elemento de ligação em cada intervenção, com o fim de 
proceder às diligências necessárias ao bom andamento dos trabalhos. 

A razão pela qual a DGPU foi escolhida para coordenar o programa prende-se com o 
facto de esta ser a única Direcção-Geral dependente da SEHU. Com efeito, o  

                                            
8 Para além dos CCF, o diploma previa ainda que fossem adoptadas medidas complementares para o Porto e Lisboa dada a gravidade 
do estado de degradação do parque habitacional nestas cidades. Estas medidas foram adoptadas pelo Despacho n.º 7/SEHU/85, que 
confere àqueles municípios, no âmbito do CCF um subsídio a fundo perdido para apoio financeiro aos proprietários dos prédios 
situados na área a reabilitar, até 30% do valor das obras a realizar em cada habitação e no máximo de 300.000$00. 
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Despacho n.º 4/SEHU/85 entende claramente que a reabilitação urbana deve ser 
promovia de forma transversal por organismos de diferentes áreas. O critério utilizado 
para atribuir a coordenação geral do PRU à DGPU foi assim a ligação tutelar à SEHU, 
para além do facto de a reabilitação urbana se enquadrar nas suas competências 
territoriais. 

Os processos de candidatura que as Câmaras municipais submetiam à DGPU tinham de 
incluir: 

o a justificação do Programa de Reabilitação Urbana, caso não estivesse incluída no 
PDM ou no PGU, referindo nomeadamente a delimitação da área ou áreas de 
intervenção, com indicação genérica da «importância do património e seu estado de 
degradação, significado urbanístico, condicionantes sociais, carências e propostas de 
equipamentos, necessidades de renovação ou construção de infra-estruturas, existência da 
gestão de tráfego e existência de espaços ou edifícios não utilizados»; 

o programação das intervenções prioritárias a médio prazo (3 a 5 anos), com 
indicação das implicações financeiras (discriminando os investimentos público e 
privado), e das necessidades e formas de realojamento temporário e permanente 
previstas; 

o indicação de estudos técnicos já realizados; 

o proposta da constituição considerada necessária para o GTL, com especificação 
da contribuição do município para o seu funcionamento; 

o projectos de CAT e CCF; 

o indicação dos instrumentos jurídicos cuja utilização se previa ser necessária, 
nomeadamente, a constituição de áreas criticas de recuperação e reconversão 
urbanística e expropriações. 

Como se pretendia que o programa funcionasse numa fase inicial a título experimental, 
para aferir da sua adequação para alcançar os objectivos a que se propunha, posto a qual 
se procederia aos reajustes eventualmente necessários, era importante que este pudesse 
apresentar resultados com alguma brevidade. Por esta razão definiu-se que as autarquias a 
seleccionar em 1985 deveriam ser aquelas que tivessem à partida os estudos necessários 
em fase mais avançada.  

A descrição apresentada do que devia incluir a justificação do Programa de Reabilitação 
Urbana elucida sobre alguns aspectos do PRU que ainda não tinham sido focados 
anteriormente, como sejam: 

o apesar de o diploma legal não restringir o âmbito de acção do PRU aos tecidos 
antigos das cidades, este pressupõe que seja tida em conta, em qualquer situação, 
a conservação do património construído em presença; 

o uma perspectiva verdadeiramente urbana da área, que inclua as dinâmicas sociais 
e funcionais da mesma; 
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o uma actuação vocacionada para a gestão do desenvolvimento urbano e para o 
aproveitamento dos recursos existentes. 

Na Figura 126 apresenta-se um esquema das fases do processo do PRU, tal como 
definidas no Despacho n.º 4/SEHU/85. Como se pode observar no esquema 
apresentado, as várias acções isoladas dos GTL deviam ter por base um Programa de 
Reabilitação Urbana, que lhes conferia coerência e sentido no quadro de uma estratégia 
global para o desenvolvimento da área. Estabelecia-se também uma relação iterativa entre 
o planeamento da acções e a mobilização dos recursos – o Programa de Reabilitação 
Urbana informava a proposta de CCF, que por sua vez, após as negociações e a 
aprovação final, serviria de base à revisão do próprio Programa de Reabilitação Urbana e, 
por consequência, do planeamento da acção.  

 

Figura 126 – Faseamento do PRU, segundo o estabelecido no Despacho n.º 4/SEHU/ 85 
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É ainda importante salientar que no diploma legal a expressão utilizada é “programa” e 
não “plano”. Com efeito, o PRU visava promover uma intervenção com arranque rápido 
no terreno, coordenada e orientada por um Programa de Reabilitação Urbana, que tinha 
em conta os respectivos meios de financiamento. A rapidez de execução e a flexibilidade 
necessária para se ajustar a todo o momento aos meios e à situação no terreno 
possibilitada por um programa não podia ser garantida por um plano.  

Com efeito, o Programa de Reabilitação Urbana podia incluir como uma das acções a 
empreender a elaboração de um plano, se tal fosse considerado como um instrumento 
adequado para a implementação do processo de reabilitação em causa. Mas o plano seria 
uma acção entre muitas, e um instrumento e não um fim. O plano poderia auxiliar a 
alcançar os objectivo para a área – não era em si próprio um objectivo. O Programa de 
Reabilitação Urbana, ao definir os vários objectivos para a área a alcançar pelo processo 
de reabilitação, permitia assim que pudessem ser empreendidas desde logo acções de 
natureza diversa (projectos, obras, estudos, planos, apoio social, criação de regulamentos 
municipais, mobilização de actores, etc.), com a garantia que todas estavam a contribuir 
para o mesmo fim. Pelo que foi dito, conclui-se que toda esta metodologia aproximava-se 
bastante do que veio a chamar-se de planeamento estratégico. 

O PRU era assim orientado para a operacionalização das intervenções, estando muito 
distante das práticas até à data promovidas pela administração central (nomeadamente 
pela DGSU e pela DGERU) e que, recorde-se, se baseavam na promoção de planos sem 
qualquer suporte financeiro ou meios de operacionalização. Estes mesmos aspectos foram 
sublinhados pelo Arq.º Nuno Portas, que esteve envolvido na concepção do programa, 
no I.º Encontro Nacional de GTL: 

«Felizmente, o espírito que presidiu ao lançamento da operação GTL foi acentuadamente 
pragmático em vez de começar por Planos Gerais ou de Pormenor pressupôs a selecção 
em cada área-problema de operações diferenciadas mas bem delimitadas no espaço e no 
tempo, – algumas das quais teriam a promessa de um apoio financeiro significativo (?) – 
como forma de iniciar e consolidar um processo com o qual se iria aprender. Poderia haver 
algum risco de oportunismo (político) ou de insensatez (técnica) mas tal risco seria sempre 
menor do que o de andar a impingir “planos de Centros Históricos” antes de saber quem 
os implementaria e com que meios. Não estou a pôr em causa a idoneidade de alguns 
Gabinetes, que foram escolhidos para os executar, nem sequer estou a insinuar que foi 
inútil a sua consulta. É evidente que essa iniciativa era fruto de uma administração 
decadente que não quer entender a descentralização, nem o que é a prática do 
planeamento – e os tais planos estavam condenados a ser o que foram: nados mortos.»9 

Resumindo, o PRU tinha um conjunto de características verdadeiramente inovadoras ao 
nível da política nacional, designadamente: 

o era o primeiro programa nacional direccionado para a reabilitação de áreas 
urbanas, demonstrando assim uma vontade política de actuar neste domínio; 

                                            
9 Comunicação de Nuno Portas, publicada em: I.º Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos Locais – Actas.  
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o não restringia o seu âmbito de actuação aos chamados “centros históricos”, mas 
pressupunha a conservação do património arquitectónico e urbano em presença; 

o tinha como um dos seus objectivos promover e apoiar a descentralização; 

o consagrava um modo de actuação entre a administração central e as autarquias 
com base na cooperação e no respeito pelas respectivas competências e 
autonomia; 

o reconhecia a importância da reabilitação urbana para um conjunto de políticas 
(habitação, desenvolvimento urbano, coesão social, etc.); 

o pressupunha uma abordagem às áreas urbanas que integrava acções em diversos 
domínios, de modo a dar uma resposta global à concentração de problemas que 
ocorria nessas áreas; 

o articulava e coordenava as diversas acções por meio de um Programa de 
Reabilitação Urbana, que definia a estratégia de desenvolvimento global para a 
área em causa, com o objectivo de a integrar no processo mais amplo de 
desenvolvimento da cidade; 

o previa a cooperação e a contribuição de vários organismos da administração 
central, das autoridades locais e das populações relativamente aos processos de 
reabilitação urbana; 

o previa que os processos se desenvolvessem com base na proximidade à 
população e à área de intervenção, e incluía a participação da população na sua 
implementação; 

o punha à disposição das autoridades locais equipas técnicas multidisciplinares, 
localizadas na área de intervenção, com o objectivo de promover a reabilitação 
urbana – operavam assim por objectivos e não por sectores; 

o tinha um carácter aberto e flexível, o que lhe conferia uma grande capacidade de 
adaptação aos diferentes contextos e permitia uma grande amplitude de 
abordagem à reabilitação urbana; 

o pressupunha uma complementaridade entre a acção pública e a privada, na qual o 
sector público não se substitui à actuação privada, mas regula-a, orienta-a e 
incentiva-a; 

o previa uma fase experimental de aprendizagem política, bem como o 
acompanhamento do processo e a sua revisão com base na experiência recolhida 
no terreno; 

o possibilitava um planeamento dos objectivos a médio prazo (3 a 5 anos) e da 
acção a mais curto prazo (3 anos), o que possibilitava uma abordagem estratégica 
mas realista ao planeamento; 

o criava uma articulação directa entre o planeamento da acção e a mobilização dos 
recursos necessários para a sua implementação. 
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6.2.2 Análise comparativa do diploma legal face à matriz de referência 

No que respeita à análise comparativa do PRU relativamente à matriz de referência 
constituída pelas quatro sínteses conclusivas da análise do contexto europeu10, ressalta de 
imediato que este foi lançado no período que medeia a síntese do final da década de 
sessenta e a da década seguinte. Neste contexto, procurou-se em primeiro lugar 
perceber de qual das duas sínteses o PRU se aproximava mais. Desde logo ficou evidente 
da leitura comparada do diploma legal com o texto relativo à síntese conclusiva da 
década de oitenta (ponto 3.3), que se está perante um programa que concretiza na 
generalidade o quadro geral da situação no contexto europeu aí retratado. 

Curiosamente, o texto conclusivo da análise da década de oitenta quase podia ter sido 
escrito especificamente para descrever o PRU. Dado o alto grau de correspondência 
entre o PRU e a referida síntese conclusiva, optou-se por sublinhar somente os aspectos 
que não têm uma correspondência directa, dado que de outro modo teria de se repetir 
neste ponto grande parte do texto apresentado no ponto 3.3. 

Assim, quanto aos aspectos em que existe algum grau de divergência, refira-se em 
primeiro lugar que existem certas preocupações que são menos presentes, pelo menos 
de forma explícita, no Despacho n.º 4/SEHU/85 do que no contexto europeu, apesar de 
o Despacho não excluir a possibilidade de se actuar nesse âmbito. Em causa está, mais 
especificamente, o reconhecimento da importância da reabilitação urbana para a 
competitividade das cidades e da necessidade de actuar conjugadamente sobre as causas 
subjacentes aos fenómenos de declínio urbano e de exclusão social. Estas não são de 
facto preocupações explícitas do documento. No entanto, a justificação para esta situação 
pode residir no facto de a vaga de expansão urbana e de construção de grandes blocos 
habitacionais pelo Estado terem ocorrido em Portugal mais tarde do que em outros 
países europeus. Com efeito, foi com o reconhecimento que a degradação do ambiente 
urbano derivada do crescimento expansionista, e o crescimento das tensões e de outros 
problemas sociais – como os fenómenos de exclusão, que tiveram mais expressão nas 
periferias –, eram obstáculos ao desenvolvimento global das cidades, que a reabilitação 
urbana ganhou importância no contexto europeu como factor de promoção da 
competitividade e da atractividade das cidades. Paralelamente, começou-se a reconhecer 
também a necessidade de promover o desenvolvimento local no âmbito das 
intervenções, a par com a resposta às necessidades. Ora como as consequências 
negativas destes fenómenos manifestaram-se mais tardiamente em Portugal, poderá ser 
esta a razão pela qual o PRU se centra mais nos restantes objectivos da reabilitação, com 
vista a dar resposta aos problemas mais prementes na realidade portuguesa da época. 

No entanto, como já foi referido, o diploma legal fundador do PRU não exclui acções 
nesse domínio, ou seja acções que visem promover, por exemplo, o desenvolvimento 
socioeconómico, o respeito pela diversidade cultural e a competitividade local no âmbito 
de processos de reabilitação urbana. Com efeito, como se verá mais adiante, houve casos 

                                            
10 Ver pontos 2.3, 3.3, 4.4 e 5.4. 
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em que foram empreendidas acções nestas áreas, nomeadamente, ao nível da qualificação 
dos recursos humanos e promoção da criação de actividades económicas. Porém, estas 
acções, apesar de poderem ser integradas ao nível da programação, não eram financiadas 
pelos mecanismos disponibilizados pelo PRU. 

Este facto remete para uma segunda diferença, que se encontra ao nível do 
financiamento. Apesar do PRU poder ser financiado por vários organismos, e ter como 
modelo uma combinação do financiamento público e do privado, não eram consideradas 
como elegíveis para financiamento no âmbito do programa as acções “não-físicas” 
(formação profissional, criação de emprego, acções para estimular o desenvolvimento 
social e cultural, etc.).  

A participação, apesar de estar já contemplada no PRU, é menos aprofundada do que no 
contexto europeu, onde já se incluía a participação activa da população explicitamente 
em todas as fases do processo. 

Existem também uma série de instrumentos complementares, tanto no que respeita ao 
enquadramento legal como ao financiamento, que estão ausentes do contexto em que o 
PRU teve de operar. No entanto, essas lacunas não podiam ser colmatadas pelo próprio 
programa, mas somente pelo quadro global das políticas nacionais. Neste âmbito, dê-se 
como exemplo o apoio financeiro às obras em património arquitectónico privado, que foi 
um dos primeiros instrumentos recomendados ao nível europeu para incentivar a 
reabilitação. Com efeito, em Portugal os apoios à reabilitação de edifícios provêem todos 
da política de habitação, nunca tendo sido instituídos mecanismos por via da cultura. Isto 
implica que não existam mecanismos que equilibrem os custos extraordinários para os 
proprietários privados derivados da defesa do interesse público de conservar o 
património (na sua autenticidade), cujos benefícios se repercutem em vários domínios e 
atingem de forma alargada a toda a população. 

Apesar de existirem alguns aspectos para os quais não se verifica uma correspondência 
completa, pode-se concluir que o espírito que presidiu à concepção do PRU em 1985 
tinha um alto grau de adequação ao que era recomendado no contexto europeu, mesmo 
quando comparado com a matriz realizada para o final da década. Aspectos como a 
amplitude de abordagem, a integração e coordenação de acções em diversas áreas, a 
adaptabilidade ao contexto local, a visão já estratégica e de longo prazo, o encarar a 
reabilitação como um processo e não como uma intervenção pontual, e a 
multidisciplinaridade, são características essenciais da reabilitação urbana que se podem 
encontrar tanto no PRU como no contexto europeu do final da década de oitenta. 

No que se refere ao processo, verifica-se a mesma correspondência. A descentralização, a 
subsidiariedade, a cooperação e a partilha de responsabilidades entre os vários níveis de 
governo e entre o sector público e a população, são alguns dos pontos mais importantes 
de convergência a salientar. 

Como foi referido na respectiva síntese conclusiva, a década de oitenta caracteriza-se por 
ser um período de transição entre: 



849 

o um modelo de intervenção pública centralizado, hierárquico e autoritário, e uma 
outra forma de actuação, mais descentralizada e participada, que aposta na 
simplificação, na transparência e na eficácia da administração pública; 

o um modelo de intervenção que se baseia na acção e no financiamento directo do 
sector público, e num modo diferente de encarar o papel deste sector, em que se 
procede a uma tentativa de racionalização da aplicação dos fundos públicos e à 
retirada do Estado da promoção directa, o que resulta numa aposta no incentivo 
à acção privada e numa maior orientação dos apoios públicos para os 
beneficiários finais; 

o uma abordagem à reabilitação predominantemente sectorial, centrada sobretudo 
na conservação do património arquitectónico, e uma abordagem mais ampla, 
multissectorial, em que a reabilitação urbana integra e coordena objectivos e 
acções de várias políticas.  

Lido neste contexto, o PRU emerge como um programa que se assume claramente 
como “da nova geração”, em todos estes três domínios. Adicionalmente, enquadra-se 
ainda no espírito de busca e experimentação da época, em que se procuram encontrar 
novos “modos de fazer” que dêem resposta às novas abordagens.  

A este respeito, refira-se ainda que a metodologia subjacente ao PRU, com base num 
Programa de Reabilitação Urbana a médio prazo (3 a 5 anos) revisto periodicamente, 
abrangente e flexível, que coordenasse e articulasse as várias acções no terreno, e numa 
programação da acção a mais curto prazo (definida por um ano, programada para 3 anos 
e revista anualmente) directamente relacionada com a programação dos recursos, 
enquadra-se na generalidade na metodologia que vai ser definida na década de noventa 
para os processos de reabilitação urbana, e que se mantém na generalidade actual – só se 
alargaram os prazos de programação e aprofundaram as parcerias.  

O acompanhamento próximo das intervenções e a intenção de promover uma fase inicial 
a título experimental, com o objectivo de, com base na experiência concreta das 
intervenções no terreno, retirar ensinamentos para o aperfeiçoamento da política, é outro 
dos aspectos que mais tarde será consagrado como fundamental para os processos de 
reabilitação urbana no contexto europeu.  

O facto de existem aspectos do PRU que só após a década de oitenta são reconhecidos 
plenamente no contexto europeu confere-lhe um carácter inovador, não só ao nível 
nacional como internacional. 

Como forma de sintetizar a correspondência entre o PRU e o contexto europeu do final 
da década de oitenta, apresentam-se em seguida os quadros síntese relativos a essa 
época, aparecendo a cinza as áreas que não são explicitamente contempladas pelo PRU 
(ver Figura 127 a Figura 133). Convém sublinhar que estes quadros têm de ser lidos à luz 
do que foi dito anteriormente, em especial pelas seguintes razões: 

o não tornam evidentes os aspectos inovadores do PRU para o contexto europeu 
do final da década de oitenta, exactamente por que o carácter inovador advém 
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de estes não constarem ainda dos quadros síntese relativos a essa época 
(repare-se, por exemplo, que para a década de oitenta não estava ainda 
consolidada a metodologia); 

o são colocados a cinza aspectos que não são considerados de forma explícita no 
PRU, mas que este, dado o seu carácter flexível e abrangente, não inviabiliza que 
sejam tidos em conta nas intervenções; 

o nos aspectos relativos ao financiamento e aos instrumentos legais e 
regulamentares complementares surgem a cinza alguns aspectos que não são 
desadequações do programa em si, já que ultrapassam o seu âmbito remetendo 
para o contexto geral das políticas nacionais (por exemplo, a compatibilização dos 
regulamentos da construção com as necessidades da reabilitação, a regularização 
do mercado do arrendamento, ou a reorientação do financiamento “das pedras” 
para “as pessoas”). 

Por último, refira-se que apesar de a figura de planos de salvaguarda ainda não estar 
regulamentada, esta não aparece a cinza nos quadros porque já estava contemplada na 
legislação (Lei n.º 13/85) e porque, como já foi referido, era prática difundida realizarem-
se planos em Portugal com o objectivo de salvaguardar o património construído, quer 
estes fossem realizados como PP, PGU ou Planos de Pormenor de Renovação Urbana.  

Resumindo, tendo por base a matriz de referência realizada, pode-se concluir que o PRU, 
tal como definido no Despacho n.º 4/SEHU/85, foi um programa que se aproximou 
bastante do que era preconizado cinco anos após a sua concepção no contexto europeu, 
contendo ainda um conjunto de aspectos muito inovadores ao nível processual para a 
época. No entanto, o mesmo não se pode dizer do enquadramento em que se inseria 
(enquadramento legal e regulamentar e instrumentos de financiamento existentes), e que 
era francamente pouco favorável à reabilitação urbana. 

 

Figura 127 – Âmbito e princípios do PRU tendo por base a matriz de referência da década de oitenta 
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Figura 128 – Objectivos do PRU tendo por base a matriz de referência da década de oitenta 
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Figura 129 – Instrumentos existentes no contexto operativo do PRU tendo por base a matriz de referência da década 
de oitenta 

 

Figura 130 – Distribuição dos papéis no PRU tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte I) 
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Figura 131 – Distribuição dos papéis no PRU tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte II) 
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Figura 132 – Financiamento do PRU tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte I) 
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Figura 133 – Financiamento do PRU tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte II) 

6.2.3 O “quadro de acção” 

Pelo que foi dito no ponto anterior, fica claro que o modelo de actuação subjacente ao 
Despacho n.º 4/SEHU/85 implicava uma ruptura com a abordagem tradicional da 
administração central aos tecidos antigos. A abordagem multidisciplinar, descentralizada, 
pragmática, adaptada ao contexto, integrando objectivos e acções em várias áreas, 
contrastava bastante com o modo centralizado, sectorial e desligado da implementação 
com que a administração central estava habituada a operar. Tal como acontecia no 
contexto europeu, em Portugal estava-se num período de transição entre modelos, tanto 
ao nível da abordagem à reabilitação urbana (âmbito, princípios, objectivos, etc.), como ao 
seu modo de implementação (papeis dos actores, instrumentos, financiamento, etc.).  

O caso do PRU é um exemplo muito elucidativo deste processo de transição e de 
experimentação descrito na síntese conclusiva da década de oitenta. Com efeito, as duas 
abordagens confrontam-se directamente no PRU: se uma está subjacente ao diploma 
legal, a outra era protagonizada pela entidade à qual foi dada a responsabilidade de fazer a 
coordenação geral do programa – a DGPU.  

Esta situação peculiar permite que se tirem algumas conclusões sobre a importância das 
políticas serem suportadas pelas instituições. Com efeito, qualquer que seja o espírito 
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subjacente a um diploma legal, a sua implementação depende em muito das instituições e 
dos restantes actores que lhe vão dar corpo. Adicionalmente, quanto mais flexível e 
abrangente for o programa, maior será a influência dos vários actores no processo. 

No caso particular do PRU, o facto de a DGPU ter a responsabilidade de apreciar as 
candidaturas, de propor os CAT e os CCF e de acompanhar os processos conferia-lhe 
um grande poder. Por outro lado, o carácter experimental do programa e a opção por 
lhe conferir bastante flexibilidade e abrangência, deixando em aberto questões como o 
conteúdo dos Programas de Reabilitação Urbana, a constituição dos GTL, entre outros, 
foram factores de reforço da influência da DGPU.  

Com isto não se quer dizer que o carácter flexível e abrangente tenha sido uma falha do 
programa inicial. Pelo contrário, este facto permitia a adaptação ao contexto das 
estruturas operacionais e das abordagens, o que para a reabilitação urbana é fundamental. 
É até um dos aspectos do programa apontados como inovadores. No entanto, a visão do 
diploma não se sustentava numa estrutura da administração central que estivesse 
preparada e aberta para a implementar.  

Estes factores, aliados à queda do IX Governo Constitucional11 menos de um ano depois 
do lançamento do programa – o que o deixou “órfão” –, contribuíram para que no caso 
português as duas abordagens se confrontassem directamente no seio do próprio PRU. 
O primeiro sinal deste confronto surge, como se verá, logo no mês de lançamento do 
programa.  

A coordenação do PRU dentro da DGPU foi atribuída à Divisão de Estudos de 
Renovação Urbana, herdeira da SDRPU, e principal promotora dos “planos de 
salvaguarda”. Habituada a reger-se por procedimentos pré-determinados, de carácter 
normativo, autoritário e de aplicação geral, a administração central – neste caso, a Divisão 
de Estudos de Renovação Urbana – não teve a capacidade de entender o carácter aberto 
e flexível do diploma legal e as possibilidades que este oferecia de adequação da 
abordagem e da metodologia ao contexto local. Como não era dada uma “fórmula”, um 
conjunto de directrizes e procedimentos uniformizadores, a Divisão de Estudos de 
Renovação Urbana considerou que isto era um lapso, senão mesmo uma leviandade do 
diploma legal – nas palavras do coordenador da Divisão, não existia «um quadro de actuação 
claro e objectivo»12.  

É interessante fazer a este respeito um comentário sobre o modo como é por vezes 
encarada a descentralização. Com efeito, ao dar a possibilidade às autarquias locais e às 
equipas técnicas de decidirem qual era a melhor abordagem à reabilitação das respectivas 
áreas urbanas, o diploma legal está a responsabilizar estes actores pelas opções tomadas. 
Para além do mais, esta responsabilização era acompanhada por disposições relativas ao 
acompanhamento próximo das intenções por parte da administração central. No entanto, 
a administração central encarou esta opção como uma leviandade e uma falha do 

                                            
11 O chamado “Bloco Central”. 
12 Vasco Massapina – Gabinetes Técnicos Locais: Usar de novo?, in Sociedade e Território, pág. 51. 
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programa. A antiga desconfiança existente entre os vários níveis de governo aliada à 
novidade que representava o PRU levou a que este fosse recebido cepticamente pela 
DGPU.  

No entanto, a equipa que ficou responsável pelo programa era, como já foi referido, 
bastante empenhada na salvaguarda do património. Neste contexto, o PRU representava 
uma oportunidade que não queria ver perdida, pelo que optou por resolver o problema 
de uma forma expedita: criou o enquadramento que considerava faltar-lhe. Assim, ao 
mesmo tempo que saia o diploma legal, em Fevereiro de 1985, a DGPU tinha pronta 
uma publicação na qual lhe conferia um “quadro de actuação” 13. 

Dadas as responsabilidades atribuídas à DGPU no âmbito do PRU, e o contexto político 
algo conturbado da época, o “quadro de actuação” por esta definido reveste-se de uma 
importância particular para a operacionalização do programa. Por esta razão, optou-se 
por proceder a uma revisão do documento que o estabelece, seguida de uma análise 
comparativa com a matriz de referência. A realização da análise comparativa deste 
documento justifica-se por três factores: 

o dado que a operacionalização do PRU foi influenciada tanto pelo diploma legal 
como pelo “quadro de actuação”, a análise comparativa dos dois documentos 
permite ter uma leitura mais contextualizada dos resultados do programa no 
terreno; 

o como a década de oitenta foi um período de transição, analisar comparativamente 
tanto o diploma como o “quadro de acção” permitirá ilustrar de forma bastante 
clara este período, e confere mais uma oportunidade de validação da matriz de 
referência criada; 

o perceber o “quadro de actuação” é um elemento fundamental para a 
compreensão da reformulação de que foi alvo o PRU em 1988. 

A publicação da DGPU onde é estabelecido o “quadro de actuação” do PRU, inicia-se 
com a seguinte frase: «Pretende-se a salvaguarda e reabilitação de áreas urbanas, aglomerados 
rurais e sítios, nos aspectos urbanístico, arquitectónico e habitacional»14. Nesta frase inicial fica 
imediatamente patente a tentativa de incutir no âmbito do programa o espírito que 
presidia à actuação anterior da DGPU – uma abordagem orientada para a salvaguarda da 
dimensão física das áreas urbanas de reconhecido valor patrimonial. Com efeito, os 
termos “salvaguarda” e “sítios”, por exemplo, estão totalmente ausentes do diploma. O 
diploma nem sequer reduz o PRU às áreas ditas “históricas”, mencionando somente que a 
candidatura deve fazer referência ao valor do património e ao seu estado de degradação, 
a par com questões como as condicionantes e carências sociais, os equipamentos 
necessários, entre outros. Ou seja, o património é encarado como uma das várias 
dimensões das áreas urbanas, que devem ser abordadas na sua globalidade.  

                                            
13 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana – Programa Reabilitação Urbana: reabilitar a 
cidade reabilitando as casas. Quadro de actuação. 
14 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 9. 



858 

Mais à frente no texto, o “quadro de actuação” é ainda mais claro na restrição do PRU às 
áreas com interesse patrimonial relevante, afirmando que o programa é «extensível a todas 
as áreas urbanas, aglomerados rurais e sítios, de interesse histórico arquitectónico e urbanístico, mas 
que cuja selecção “se encontra por fazer na maioria dos aglomerados”; áreas que “poderão ser sujeitas 
a uma regulamentação geral sucinta, capaz de estabelecer um primeiro grau de protecção”»15. Este 
excerto, para além de restringir o âmbito de aplicação do PRU, expressa claramente a 
vontade da DGPU de orientar o programa no sentido de prosseguir com a sua actuação 
ao nível da inventariação e salvaguarda do património urbano – se bem que nos moldes 
processuais do PRU, ou seja através dos GTL.  

A este respeito convém de novo sublinhar que não está em questão a importância da 
inventariação e da salvaguarda do património construído, mas antes a redução da 
reabilitação a estas actividades. 

O “quadro de actuação” faz a sua própria síntese dos objectivos do programa  
(ver Tabela 30), onde são integrados alguns objectivos específicos do  
Despacho n.º 4/SEHU/85 (como a melhoria das condições de habitação, das infra-
estruturas, etc.). No entanto, estes perdem peso, sendo soterrados pelas preocupações 
relativas à salvaguarda do património. Por exemplo, relativamente ao incentivo às 
actividades económicas, somente são citadas as que têm uma relação mais directa com a 
conservação, como sejam as artes e ofícios e o turismo.  

Na Tabela 30 surgem também objectivos que não poderiam ser tratados no âmbito dos 
processos de intervenção, como por exemplo, a adaptação do sistema legislativo e 
regulamentar às exigências da recuperação urbana e arquitectónica. Como já foi referido, 
a adequação do enquadramento legal e regulamentar complementar reveste-se de uma 
importância crucial para a reabilitação, mas é claramente algo que ultrapassa o âmbito de 
actuação dos processos. Um processo de reabilitação local não pode sobrepor-se ao 
enquadramento legal nacional, podendo somente complementá-lo em alguns domínios, 
para na área territorial em causa – o que foi feito em vários processos de reabilitação 
urbana iniciados no âmbito do PRU, mediante a criação de regulamentos municipais e de 
incentivos financeiros adicionais concedidos pelas autarquias. 

Por outro lado, é também clara a confusão existente entre objectivos e instrumentos. 
Com efeito, o inventário e os planos são elencados como objectivos das intervenções. 
Ora, no âmbito de um processo de reabilitação urbana, a inventariação e o planeamento 
são meios para atingir os fins, não são os próprios fins. Relativamente a este aspecto, 
sublinhe-se novamente que o Despacho n.º 4/SEHU/85 refere explicitamente Programa 
de Reabilitação Urbana e não plano, e encara este programa como o elemento que dará 
um sentido global a cada uma das acções específicas nas várias áreas. Neste sentido, o 
Programa de Reabilitação Urbana é um instrumento de programação ou, caso se prefira, 
um instrumento de planeamento – no sentido em que o planeamento é a acção de 
definir objectivos e os meios para os atingir –, mas não é uma figura de plano. 

                                            
15 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 9. 
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Tabela 30 – Objectivos das intervenções ao abrigo do PRU, segundo o “quadro de actuação”16 

Nível físico urbanístico e 
arquitectónico  

 
conservação das estruturas urbanas e revitalização das áreas degradadas e envelhecidas, salvaguarda geral 
da paisagem urbana; 

 
melhoria das condições habitacionais, introdução de novas funções, reutilização de espaços e edifícios, 
melhoria das infra-estruturas, redução da carência habitacional; 

 
desencorajamento da construção caótica e isolada ao sabor das dimensões do lote urbano, integrando 
eventuais por necessárias, operações de renovação nas operações de salvaguarda; 

 criação de ficheiros municipais de edifícios e espaços urbanos, para uso permanente e actualizável; 

 
lançamento de planos de pormenor integrados de recuperação urbana e arquitectónica e de planos de 
urbanização de salvaguarda e de reabilitação. 

Nível cultural  

 realização de inquéritos para efeitos de divulgação, acção pedagógica e participação dos cidadãos; 

 dinamização de “escolas de salvaguarda”, estimulando para o efeito os construtores; 

 reanimação turística; 

 protecção do património cultural. 
Nível político económico 
e social  

 inserção das operações no planeamento económico municipal; 

 
viabilização de apoios por parte da administração central e mesmo da cooperação internacional (FEDER) 
através do programa municipal; 

 reanimação das empresas de construção civil com consequente criação de postos de trabalho; 

 

redução da carência habitacional, através da harmonia entre as componentes habitação-tabalho-
equipamentos-transportes; 

 

garantia de rendas compatíveis com os rendimentos dos agregados familiares, por forma a que a 
população não seja expulsa; 

 intervenção e participação dos cidadãos; 

 

adaptação do sistema legislativo e regulamentar (política de solos, regeu, planos de pormenor e de 
urbanização, etc.) às exigências da recuperação urbana e arquitectónica. 

  

A este respeito, e para deixar bastante claro que era este o espírito do diploma legal, 
volta-se a citar a comunicação do Arq. Nuno Portas ao I.º Encontro Nacional de GTL:  

«[O] espírito que presidiu ao lançamento da operação GTL foi acentuadamente 
pragmático em vez de começar por Planos Gerais ou de Pormenor pressupôs a selecção 
em cada área-problema de operações diferenciadas mas bem delimitadas no espaço e no 
tempo (...) como forma de iniciar e consolidar um processo com o qual se iria aprender.  

(...)Daqui não se infere o elogio do caso a caso (...) mas antes a defesa de um processo 
interactivo em que a partir de objectivos consensuais se escolhem intervenções limitadas 
que constituem um teste aos diferentes agentes cujas lições possam ser debatidas e 
generalizadas para fases seguintes. A arte de planear está na escolha das intervenções e 
sobre tudo nas relações que se pensa que podem ter intervenções de natureza muito 
distinta e que em geral escapam nos planos clássicos. (...) É claro que estas relações para 
se estabelecerem precisam de conhecimento – de contagens de tráfego, de inquérito social 
ou de catalogação arquitectónica – só que estes trabalhos não serão exaustivos mas 
orientados e apenas os suficientes para agir com menor risco de erro e maior 
probabilidade de êxito. E vão sendo feitos à medida das necessidades e tão perto quanto 
possível do momento de intervir – o que legitima um processo de participação que não 
constitua uma miragem para os interessados. Um mínimo de planeamento municipal é 

                                            
16 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, 18-20. 



860 

necessário mas tal não significa que a sua melhor forma seja a de um plano de área 
histórica. Fiquemo-nos pelos “programas”.» 17 

Para a fase experimental, e com vista a dar cumprimento ao estipulado no diploma legal, a 
DGPU elaborou uma lista das autarquias que já possuíam “planos de salvaguarda” ou 
outros estudos relacionados com a reabilitação do património urbano. Aqui cabe referir 
um facto que denota bem a “não-contaminação” que existia entre as várias abordagens à 
cidade existente na altura: a listagem elaborada pela DGRU incluiu as localidades com 
“planos de salvaguarda”, estudos, inventários ou meras declarações de intenções, 
totalizando no seu conjunto mais de oito dezenas de casos. No entanto, por exemplo, a 
zona do Barredo, que para além do Estudo de Renovação Urbana do Barredo tinha uma 
intervenção a operar no terreno há mais de dez anos – e que representava na altura o 
maior investimento do Estado na reabilitação –, nem sequer é mencionada18. Este facto 
ilustra de forma bastante clara que em Portugal, ao invés de se ter assistido a uma 
evolução da abordagem à reabilitação, coexistem várias abordagens. No caso específico 
da abordagem da DGPU, as suas raízes foram lançadas, como já se referiu, na década de 
sessenta, e esta permaneceu relativamente inalterada desde então, apesar das várias 
experiências que se desenvolveram no intermédio. 

Para a fase seguinte do programa – terminada a fase experimental – a DGPU não tinha a 
intenção de abrir as candidaturas livremente às Câmaras Municipais, dando-lhes a 
prerrogativa de seleccionar quais as áreas do seu território mais carentes de actuação. 
Este facto é representativo das resistências à verdadeira descentralização que ainda 
existiam na administração central. Com efeito, a intenção declarada pela DGPU no 
“quadro de actuação” é a de utilizar o programa para prosseguir com os seus trabalhos de 
inventário, que deveriam incidir prioritariamente nas áreas com mais “valor” patrimonial. 
Analisando os critérios para selecção futura das áreas de intervenção, a dimensão urbana 
do património desaparece. Com efeito, a lista de “tópicos para apuramento de valor” 
incluída nos critérios de selecção futura remete incontornavelmente para o património 
“objecto”, monumental e elitista, pouco se relacionando com o património urbano 
modesto, campo de acção privilegiado da reabilitação urbana: 

«Tópicos para apuramento de valor: 

- Estradas romanas 

- Malapostas 

- Autores consagrados 

- Monumentos 

- Pelourinhos 

- Relação arquitectura/Ambiente/Adaptação ao sítio 

- Feiras 

- Valores histórico-políticos 

- Valores literários 

                                            
17 Comunicação de Nuno Portas, publicada em: I.º Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos Locais, cit. 9. 
18 Apesar deste facto, refira-se que o Porto foi contemplado com um GTL, que na prática consistiu num modo de financiar o 
CRUABR. 



861 

- Forais 

- Castros 

- Fortificações, Capelas, Solares 

- Planos Gerais de Urbanização»19 

Repare-se na diferença existente entre o espírito do Despacho n.º 4/SEHU/85, onde a 
reabilitação surge como um instrumento da política de habitação, também ao serviço da 
qualificação ambiental e do desenvolvimento urbano equilibrado, e cujo âmbito de 
actuação abrange áreas urbanas “históricas” ou não, e esta listagem, que se pretendia vir a 
constituir um critério fundamental para seleccionar as candidaturas futuras ao programa. 
Está-se nitidamente perante perspectivas completamente diferentes de reabilitação 
urbana. 

O capítulo V do “quadro de actuação”, relativo à concretização do programa, de modo 
bastante revelador, mas não inesperado, centra-se em fornecer informações «que viabilizem 
o lançamento de Planos de Pormenor para as áreas seleccionadas, por parte do Poder Local»20.  

Relativamente à constituição dos GTL, as especificações apresentadas para a constituição 
do “núcleo mínimo” incluem um arquitecto (coordenador e responsável em todos os 
casos); um engenheiro civil; um economista; um assistente social; um desenhador 
topógrafo e um dactilógrafo. No entanto salvaguarda-se que esta definição do “núcleo 
mínimo” não era estanque, e serviria somente de indicação se base.  

A equipa base era assim relativamente multidisciplinar, correspondendo à vocação 
principal dos GTL, que era actuar ao nível da melhoria do tecido físico, da prestação de 
apoio social e da gestão das operações no terreno (incluindo financeiramente). 

Segundo o quadro de acção, as equipas podiam ser formadas de duas maneiras: 

o por funcionários da autarquia; 

o por equipas privadas, previamente seleccionadas, mas exercendo o trabalho no 
local e sempre na dependência da autarquia. 

Quando as equipas fossem privadas, eram feitos convites para apresentação de propostas 
a concurso. Os documentos a preencher pelas equipas concorrentes – incluídos na 
publicação da DGPU –, referem explicitamente que se trata de um «programa de concurso 
para a apresentação de propostas de elaboração de planos de pormenor integrados de recuperação 
urbana e arquitectónica»21. 

Convém sublinhar que se previa que nesta fase as equipas a convidar fossem 
pré-seleccionadas. A DGPU estabelece que a responsabilidade de pré-seleccionar, 
convidar as equipas, apreciar as propostas e decidir o vencedor lhe cabe inteiramente, 
sendo as autarquias somente ouvidas no processo. Tentava-se assim perpetuar um 

                                            
19 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 31. 
20 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 53. 
21 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 90. 
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sistema que vinha do Estado Novo, segundo o qual a administração central escolhia as 
equipas responsáveis pela elaboração de planos para todo o território. 

Ficou ainda estabelecido no “quadro de actuação” que os GTL deviam elaborar: «um Plano 
Geral de Salvaguarda (PGS), caso não exista, entendido como um projecto global de desenvolvimento 
das áreas urbanas, ou mesmo de áreas periféricas, de aglomerados rurais e sítios», de acordo com 
as indicações constantes no capítulo V do documento. Este Plano seria depois aprovado 
pela Assembleia Municipal, procedendo-se então à elaboração de um PP seguindo os 
mesmos princípios.  

Na Figura 134 apresenta-se a sequência das operações apresentada no “quadro de 
actuação”. Esta Figura ilustra claramente a intenção de centrar totalmente a actividade dos 
GTL na elaboração de “planos de salvaguarda”. Repare-se ainda que as atribuições 
específicas dos GTL estabelecidas no Despacho n.º 4/SEHU/85 nem sequer são 
consideradas – aliás, toda a fase de implementação do programa desapareceu. 

O PP referido na Figura 134 é o “plano de pormenor de quarteirão”, cujas raízes podem 
ser procuradas na experiência de Bolonha22 e, ao nível nacional, no Plano de Salvaguarda 
e Recuperação de Beja. O quarteirão é assim eleito como a unidade preferencial de 
intervenção no âmbito da reabilitação urbana, qualquer que fosse o contexto. Tal como 
em Bolonha, a operacionalização da intervenção com base na unidade do quarteirão 
implicava o recurso à expropriação, como se verá mais adiante. 

 

Figura 134 – Faseamento do PRU segundo proposto no “quadro de actuação” 

                                            
22 Ver ponto 3.1.7 A experiência de Bolonha. 
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O “quadro de actuação” apresentava no entanto uma novidade em relação ao 
posicionamento anterior da DGPU, embora esta se mantenha ainda mais no campo das 
declarações do que das práticas – a apologia de um «urbanismo participado»23 e 
descentralizado: 

«As operações de Salvaguarda que se pretendem lançar, inserem-se num “Urbanismo 
Participado”, deverão ser elaboradas na estreita dependência das autarquias, isto é, 
através de uma prática urbanística participada, mediante a qual, conhecendo-se à partida 
os “agentes”, não estando o “poder” obscuro, os interesses e as capacidades de todos os 
intervenientes melhor viabilizarão as intenções que os projectos vierem a definir.»24 

A este nível, obviamente, o diploma não deixava margem para interpretações: a 
reabilitação urbana devia ser empreendida por gabinetes situados na área a intervir e na 
dependência das autarquias. No entanto, considera-se que existiram outras razões que 
contribuíram para o reposicionamento da DGPU nesta matéria, nomeadamente, a 
influência da experiência de Bolonha. 

Com efeito, o excerto seguinte remete imediatamente para a experiência de Bolonha: «as 
operações de salvaguarda são um instrumento a longo prazo, por isso consideramos que só com uma 
componente forte de intervenção do município será possível pôr em prática medidas que poderão e 
deverão nalguns casos levar à expropriação sistemática, medidas essas integradas numa política de 
solos local, que viabilize a declaração de “zonas degradadas”, que permitam a realização de obras. Ou 
de outra forma, a cedência em direito de superfície aos moradores e suas estruturas representativas 
(cooperativas, associações de cidadãos) que em conjunto com o município, executariam as obras – 
através de um regime de financiamento do Estado às autarquias»25. 

Está-se portanto quase no pólo oposto do preconizado pelo Despacho n.º 4/SEHU/85, 
que tem por base o incentivo e apoio à iniciativa privada. Com efeito, a visão veiculada 
pela DGPU defende uma municipalização e colectivização do solo das áreas antigas das 
cidades, apoiada completamente na actuação do Estado, como o meio privilegiado de 
salvaguardar os tecidos antigos. Sem querer entrar em questões ideológicas, esta visão 
denota claramente a falta de pragmatismo e de experiência operativa da DGPU, 
habituada a ficar-se pelos planos modelo. Por outro lado, mais uma vez se está perante 
uma ausência total do reconhecimento da importância, mesmo para a própria 
conservação, da integração dos tecidos antigos na cidade e no seu processo de 
desenvolvimento global. 

Esta municipalização da propriedade é defendida ainda como a forma pela qual se 
assegura a manutenção das rendas e, consequentemente, do tecido social. Ironicamente, 
rematam-se estes comentários dizendo: «Torna-se necessário reflectir sobre estas questões, para 
que se saia da utopia, embora até hoje a utopia tenha sido o suporte teórico»26. 

                                            
23 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 11. 
24 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 11. 
25 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 16-17 
26 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 18. 
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Um aspecto inovador do “quadro de actuação” está patente no seu capítulo IV, onde se 
desenvolve o tema da participação da população. Este capítulo apresenta uma visão muito 
diferente dos restantes, tanto nos conceitos como nos métodos e objectivos27. Por 
exemplo, o património cultural é já encarado num sentido mais amplo, que inclui as 
dimensões arquitectónica, funcional, social e ambiental. A importância do tecido social e 
cultural vivo das comunidades é vista como fundamental no processo de conservação 
pois «de pouco servirá salvar as pedras se se perderem os homens»28. 

Neste texto reconhece-se também que a reabilitação, mais do que uma operação 
estética, é um processo socioeconómico, pelo que o habitante deve estar no seu centro, 
como participante activo: 

«Na democracia moderna, os planeadores e os políticos não podem intervir, em matéria 
de urbanismo, sem a participação activa das populações que se transforme, assim, num 
complemento da democracia representativa.»29 

Neste contexto, considera-se que a população pode participar a quatro níveis (ver  
Figura 135): 

o diagnóstico e programação – inventariação das necessidades; contribuição para a 
formulação dos objectivos e das prioridades; e definição de estratégias, 
nomeadamente no que se refere aos meios e às modalidades de financiamento; 

o elaboração do plano – apresentação de críticas e sugestões com vista à versão 
final do Plano; 

o execução – realização dos trabalhos (projectos e obras) de protecção e 
remodelação do património construído; 

o gestão – eventual gestão de equipamentos. 

Como se pode verificar, a concepção apresentada do que poderia ser a participação num 
programa de reabilitação urbana é bastante precursora para a época, antecipando muitas 
das tendências que se vão acentuar mais tarde no contexto europeu. No entanto, o texto 
continua referindo: «Tendo em conta as características culturais da sociedade portuguesa, é no 3.º 
nível [execução] que se verificam as maiores possibilidades de participação. Na verdade em Portugal a 
maioria das pessoas desconhece o processo de planeamento urbano, por um lado e não tem hábitos 
de participação na solução dos problemas concretos da sua vida quotidiana, por outro»30. Fica-se 
assim ao nível do estabelecido no diploma legal. 

Convém porém sublinhar que o texto não se satisfaz em dar como dado adquirido que a 
participação em Portugal não pode ser muito aprofundada. Com efeito, introduz já a ideia 
que é necessário desenvolver competências e capacidades para promover uma 
participação plena da população. Neste contexto, uma forte vontade política, uma ampla 

                                            
27 Também é o único que é da autoria do Dr. Carlos Vieira de Faria, sociólogo e técnico na altura da DGPU, que não tinha pertencido 
à equipa nos anos anteriores. 
28 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 34. 
29 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 34. 
30 Direcção-Geral do Planeamento Urbanístico, Divisão de Estudos de Renovação Urbana, cit. 14, pág. 38. 
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disponibilização de informação compreensível por todos, o papel actuante da equipa 
técnica na mobilização da população e o envolvimento da população desde as fases 
iniciais do processo são vistos como cruciais.  

 

Figura 135 – “Quadro de actuação” do PRU: níveis e formas de participação  

O texto desenvolve ainda com bastante pormenor possíveis formas de participação (ver 
exemplos na Figura 135), defendendo que devem ser utilizadas as que de melhor forma 
se adequarem ao contexto em causa. 

Deste modo, o quadro de actuação para o PRU realizado pela DGPU, se na maioria das 
matérias se afasta do Despacho n.º 4/SEHU/85, adoptando uma visão mais redutora da 
reabilitação urbana, no caso da participação aprofunda o diploma legal, apresentado uma 
perspectiva mais próxima da actual sobre qual pode ser o papel da população nestes 
processos. 

6.2.4 Análise comparativa do “quadro de actuação” face à matriz de referência 

Por tudo o que já foi dito anteriormente, fica claro que o “quadro de actuação” 
representa um retrocesso relativamente ao diploma legal quando comparado com a 
matriz de referência. Com efeito, este está muito mais de acordo com a síntese 
conclusiva do final da década de setenta do que com a produzida para a década seguinte. 
Adicionalmente, os aspectos inovadores do Despacho n.º 4/SEHU/85 são eliminados no 
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“quadro de actuação”, que visa uma maior uniformização, centralização e rigidez de 
procedimentos.  

No entanto, paralelamente à maior centralização da actuação, assiste-se a um reforço da 
defesa da participação. Porém, esta maior defesa da participação não se reflecte na 
actuação da administração central, ou seja, quando se está ao nível da implementação 
local, as autarquias devem promover a participação, mas a administração central reforça 
os seus mecanismos de controlo e de decisão sobre as intervenções – incluindo as 
decisões sobre onde e como intervir. 

Tal como foi feito para o diploma legal, seguidamente apresentam-se os quadros síntese, 
mas desta vez relativos ao final da década de setenta, aparecendo a cinza as áreas que 
não são contempladas no “quadro de actuação” (ver Figura 136 a Figura 142). Pela 
observação destas Figuras pode-se verificar um alto grau de correspondência entre o 
“quadro de actuação” e o que era recomendado ao nível do âmbito, princípios e 
objectivos no contexto europeu poucos anos antes da sua elaboração.  

No entanto, este padrão é quebrado ao nível da metodologia, dos papéis, dos 
instrumentos e do financiamento. Com efeito, no contexto europeu já se pressupõe no 
final da década de setenta a existência de um programa de conservação integrada, que 
articula as várias acções a empreender, e o “quadro de actuação” coloca o plano de 
salvaguarda como o elemento central de todo o processo. Adicionalmente, o modelo 
defendido como preferencial para a salvaguarda dos tecidos antigos é a expropriação e a 
execução pública das intervenções. Por estas razões, optou-se por apresentar na  
Figura 136 as duas metodologias em paralelo – a do contexto europeu do final dos anos 
setenta e a do quadro de actuação – para facilitar a distinção entre os dois casos.  

No que diz respeito à distribuição dos papéis, a actuação privada tem um maior peso no 
contexto europeu da década de setenta – tendência que se tem vindo a acentuar até à 
actualidade – do que o que era defendido pelo “quadro de actuação”, que se baseava na 
actuação pública, com recurso à expropriação. Este modelo tem repercussões directas 
sobre o financiamento, o que aliado ao facto de não existirem em Portugal instrumentos 
de apoio à reabilitação de edifícios com base no seu valor como património cultural, 
implicou que houvesse uma divergência significativa entre os dois modelos de 
financiamento em comparação.  

Do mesmo modo que para a análise comparativa anterior, sublinha-se que nos aspectos 
relativos ao financiamento e aos instrumentos legais e regulamentares complementares 
surgem a cinza aspectos que não são desadequações do “quadro de actuação”, pois 
ultrapassam o seu âmbito, remetendo para o contexto geral das políticas nacionais. 

Resumindo, tendo por base a matriz de referência realizada, pode-se concluir que o 
“quadro de actuação” definido para o PRU é bastante menos actualizado e inovador do 
que o Despacho n.º 4/SEHU/85 relativamente ao contexto europeu. Mesmo quando 
comparado com os quadros de síntese do final da década de setenta, este apresenta 
algumas divergências significativas. Ao contrário do diploma legal, os aspectos divergentes 
do “quadro de actuação” não foram incluídos nos processos de reabilitação urbana nas 
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décadas posteriores. Pelo contrário, no contexto europeu a tendência tem sido cada vez 
mais de evoluir em sentido contrário. Assim sendo, os aspectos divergentes não se 
podem considerar como elementos inovadores, mas como desadequações.  

Conclui-se assim que, mesmo quando comparado com a matriz de referência do final da 
década de setenta, o “quadro de actuação” não se enquadrava satisfatoriamente no que 
era defendido no contexto europeu como um modo adequado de promover e 
implementar intervenções de reabilitação urbana. 

 

Figura 136 – Metodologia do “quadro de actuação” tendo por base a matriz de referência da década de setenta 
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Figura 137 – Âmbito e princípios do “quadro de actuação” tendo por base a matriz de referência da década de setenta 

 

 

Figura 138 – Objectivos do “quadro de actuação” tendo por base a matriz de referência da década de setenta 
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Figura 139 – Instrumentos existentes no contexto operativo do “quadro de actuação” tendo por base a matriz de 
referência da década de setenta 

 

Figura 140 – Distribuição dos papéis no “quadro de actuação” tendo por base a matriz de referência da década de 
setenta (parte I) 
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Figura 141 – Distribuição dos papéis no “quadro de actuação” tendo por base a matriz de referência da década de 
setenta (parte I) 

 

Figura 142 – Financiamento do “quadro de actuação” tendo por base a matriz de referência da década de setenta 
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6.2.5 Operacionalização 

Dado o contexto peculiar de implementação do PRU, descrito nos pontos anteriores, 
interessa verificar de que modo as duas abordagens em presença se repercutiram na 
operacionalização do programa. 

Como ponto prévio, importa sublinhar que a análise realizada da operacionalização do 
PRU tem por base as entrevistas efectuadas31, dois documentos de 1987, que fazem o 
ponto de situação do decurso do PRU até à data32, o relatório de balanço interno 
realizado em 199333 e as actas do I.º Encontro de Nacional de Gabinetes Técnicos 
Locais34.  

Na altura do seu lançamento, este programa gerou grandes expectativas, não só por há 
muito ser esperada uma iniciativa neste âmbito, como pelas características inovadoras que 
o programa apresentava. Como resultado directo do entusiasmo com que foi recebido, a 
adesão das autarquias ao PRU foi considerável: durante o seu curto período de vigência – 
entre Fevereiro de 1985 e Janeiro de 1988 –, foram recebidas 80 candidaturas, das quais 
37 foram seleccionadas35. Convêm referir que dos GTL formados a partir destas 
candidaturas, dois foram suspensos, pelo que ao nível das actividades se contabilizam 35 
enquanto no que respeita às verbas gastas têm de ser considerados 37. 

A distribuição espacial das candidaturas apresentadas e seleccionadas pode ser observada 
na Figura 143. Da análise desta Figura sobressai claramente o maior peso das candidaturas 
apresentadas e dos GTL formados na região Centro (19 GTL), seguida da Norte (9 GTL). 
A pouca representatividade das restantes regiões, em especial das regiões de Lisboa e 
Vale do Tejo e do Algarve, é uma tendência que se verifica até aos dias de hoje. Perceber 
as razões subjacentes a esta situação é algo que sai fora do âmbito deste trabalho, mas 
que no entanto seria de interesse apurar. 

Um primeiro dado a registar é o facto de o PRU ter visto restringido na prática o seu 
âmbito de intervenção às áreas antigas das cidades, no espírito do “quadro de actuação”. 

No que se refere às equipas técnicas, a possibilidade de adaptação da equipa técnica às 
circunstâncias e à natureza das intervenções conferida pelo diploma legal foi aproveitada, 
verificando-se uma grande diversidade na constituição dos GTL. Por exemplo, houve dois 
casos com apenas três técnicos a par com outros dois constituídos por 19 técnicos cada 
– o caso do Porto, cujo GTL era a equipa do CRUARB, e o de Alfama em Lisboa, que se 
for contabilizado em conjunto com o GTL da Mouraria ascende aos 31 elementos.  

                                            
31 Entrevistados por ordem alfabética: Arq.ª Alexandra Gesta, Arq.º Alfredo Campos Matos, Dr. Carlos Vieira de Faria, Arq.ª Elisabete 
Évora Nunes, Arq.º Filipe Lopes, Eng.º Mário Azevedo, Arq.º Ricardo Gaspar, Arq.º Trindade Chagas e Arq.º Vasco Massapina. 
32 O número 59 do Jornal Arquitectos, onde se apresentam quadros síntese relativos a todos os GTL em funções em 1987, e uma 
publicação Comissão de Coordenação da Região do Norte – Programa de reabilitação urbana: Análise da situação na região Norte e 
propostas de actuação, de 1987. 
33 Direcção-Geral do Ordenamento do Território – Programas de Reabilitação Urbana, Programa de Recuperação de Áreas Urbanas 
Degradadas: Relatório e balanço. 
34 I.º Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos Locais, cit. 9. 
35 Convém precisar que o GTL de Lisboa foi contabilizado como uma unidade, mas na realidade desdobrava-se no de Alfama e no da 
Mouraria, e que dois dos GTL foram suspensos: Celorico da Beira foi substituído por um “Plano de Pormenor de Reabilitação Urbana” 
executado por um projectista contratado pela DGOT, e Nazaré, que foi suspenso por se considerar que não estavam a ser cumpridos 
os objectivos estipulados no CAT. 
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Figura 143 – Distribuição espacial das candidaturas e dos GTL formados no âmbito do PRU 

No entanto, a maioria das equipas não divergiu consideravelmente do que tinha sido 
estipulado como “núcleo mínimo” pelo quadro de actuação. Com efeito, 
aproximadamente quatro quintos das equipas tinham entre 4 e 7 elementos e, 
exceptuando um caso, todas as equipas tinham técnicos de várias disciplinas, sendo os 
arquitectos, engenheiros civis, assistentes sociais, economistas, topógrafos e desenhadores 
os mais representados. No entanto, houve um conjunto de outras valências que 
estiveram presentes em alguns GTL, como paisagistas, juristas, sociólogos, técnicos da 
construção civil, entre outros. 

A adesão das Câmaras Municipais e o entusiasmo da classe técnica relativamente ao 
carácter inovador do PRU levou a que os GTL que funcionaram ao abrigo deste 
programa – os de “primeira geração” – se caracterizassem por um grande empenho 
relativamente à sua “missão”. Este facto pode ser atestado, por exemplo, pelo teor das 
comunicações apresentadas nos encontros nacionais de GTL e em revistas da altura36, 
bem como na grande quantidade de iniciativas que estas equipas promoveram 
espontaneamente, no curto prazo de tempo de funcionamento do PRU, das quais se 
destacam: 

                                            
36 Ver, por exemplo, o n.º 59 do Jornal Arquitectos, o n.º 14/15 da revista Sociedade e Território, e I.º Encontro Nacional de Gabinetes 
Técnicos Locais, cit. 9. 
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o a realização de encontros nacionais de GTL; 

o a realização de diversas palestras, colóquios e exposições; 

o a realização campanhas de informação e sensibilização junto da população, meios 
de comunicação social e escolas; 

o a criação de revistas; 

o o fomento de ligações com instituições e organizações exteriores (universidades, 
associações de protecção do património, entre outras). 

Outro aspecto a salientar foi a forte rede de troca de experiências e de entreajuda criada 
nestes primeiros anos. Existem, por exemplo, registos de GTL que face a dificuldades 
com que se deparam no decurso do processo encetaram vias de trabalho conjunto37. 

No entanto, como é normal, nem todas as situações funcionaram bem. Apesar da adesão 
e entusiasmo com que o PRU foi recebido pelas autarquias, não deixaram de ser 
detectados alguns problemas, nomeadamente, casos em que como os únicos técnicos à 
disposição das Câmaras eram a equipa do GTL, estas tentaram desviar as equipas das 
suas atribuições iniciais para dar resposta ao trabalho corrente da autarquia. Mas, por um 
lado, não foram somente estes os problemas e, por outro lado, houve casos em que as 
coisas funcionaram bastante bem. Como exemplo, veja-se a apreciação da Comissão de 
Coordenação da Região do Norte (CCRN) relativamente ao GTL de Braga e ao de 
Guimarães, que representam os pólos extremos da avaliação feita por este organismo aos 
GTL da região:  

«O GTL de Braga foi formado inicialmente por técnicos e funcionários destacados de outros 
serviços da C. M. de Braga. Contudo, a selecção destes não obedeceu a critérios de 
qualidade e aptidões para as tarefas a desempenhar mas sim a necessidades de arrumar 
pessoal desnecessário ou indesejado noutros serviços. Como tal obteve-se não uma equipa 
coerente e vocacionada para as tarefas a desempenhar, mas um grupo heterogéneo que 
dificilmente poderia funcionar em termos correctos. (...) A finalizar esta perspectiva 
pessimista da formação do GTL de Braga, há a acrescentar que o executivo durante largos 
meses não deu as condições mínimas de trabalho (instalações, material, aquecimento), 
não completou o quadro de pessoal e não definiu a articulação e o espaço próprio do GTL 
no contexto dos restantes serviços da Câmara.»38 

«Em conclusão podemos dizer que o GTL de Guimarães mercê da sua boa coordenação, e 
competência e dinâmica dos seus elementos e ainda do apoio do executivo da Câmara 
tem cumprido com grande qualidade os objectivos do Programa de Reabilitação 
Urbana.»39 

Estes dois excertos deixam claro que o sucesso dos processos de reabilitação urbana, 
para além de dependentes de um enquadramento legal favorável e da cooperação 
financeira entre órgãos de governo, estão intimamente ligados à competência e ao 

                                            
37 Caso do GTL de Soure e de Montemor-o-Velho 
38 Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 32, pág. 9. 
39 Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 32, pág. 19. Convém referir que após 1987 as coisas alteraram-se e o GTL de 
Braga melhorou bastante o seu funcionamento. 
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empenho das equipas técnicas bem como a uma forte vontade política das autarquias 
locais. Nunca pode ser menorizado o papel das pessoas nos processos. 

Dado que não estava nada estabelecido legalmente quanto ao enquadramento contratual 
dos GTL, as situações variaram consideravelmente – tal como fazia prever o “quadro de 
actuação”. Nem o diploma se referia a este aspecto, nem a DGPU estabeleceu uma 
tabela igualitária entre todos, e enquanto uns eram funcionários das autarquias, outros 
tinham contratos de trabalho por dois anos, outros por um ano, e com mais ou menos 
regalias consoante o caso. Esta situação, aliada à incerteza relativamente ao que iria 
acontecer após o período inicial de dois anos causou alguma instabilidade nas equipas 
técnicas. Repercutiu-se também, obviamente, na programação dos trabalhos, já que não 
se sabia por quanto tempo as equipas estariam no terreno, nem em que moldes. 

As equipas constituídas por funcionários das Câmaras, nomeadamente, as que tinham 
uma existência prévia como “gabinete de centro histórico” ou sob outra designação (caso 
de Porto, Évora e Guimarães, por exemplo), não foram muito afectadas por esta situação, 
já que tinham um enquadramento que lhes dava alguma perspectiva sobre o futuro da 
intervenção. No entanto, um ano após a criação do programa, no I.º Encontro de 
Nacional de Gabinetes Técnicos Locais, a instabilidade e a incerteza quanto ao futuro já 
se faziam sentir entre as equipas técnicas40. 

O diploma legal estabelecia que a programação das intervenções prioritárias devia ser 
feita a médio prazo (3 a 5 anos), no entanto, na fase experimental do programa só 
estavam assegurados pelos CAT os meios técnicos para as implementar nos primeiros 
dois anos. Adicionalmente, a indefinição quanto ao futuro do programa foi prolongada até 
1988 – após terem terminado grande parte dos CAT originais –, o que também teve 
efeitos negativos directos na programação da maioria das intervenções.  

Face a esta situação, alguns GTL viram o seu período de comparticipação prolongado por 
seis meses ou um ano. No entanto, mesmo no melhor dos casos, não foi comparticipado 
na integra o período estabelecido no diploma para a programação a médio prazo (5 
anos). Mesmo para os períodos adicionais de seis meses ou um ano, a comparticipação 
desceu para os 75%, com base no que foi entretanto estabelecido na reformulação do 
programa, e que é objecto de análise dos pontos seguintes.  

Tendo em conta o que já foi referido, o total de encargos financeiros da administração 
central com os GTL ascendeu aos 519.448 contos41 (ver Tabela 31), distribuídos por um 
período de quatro anos (1985-1989).  

Findo o período de comparticipação, as situações variaram bastante. Nos casos em que as 
equipas tinham tido origem em gabinetes pré-existentes, já enquadrados numa política de 
reabilitação municipal, não houve na generalidade dos casos uma alteração considerável, 
existindo exemplos de GTL que se mantiveram ao serviço do município, tendo 

                                            
40 Ver: I.º Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos Locais, cit. 9. 
41 Quase dois milhões e seiscentos mil euros. 
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subjacentes os mesmos objectivos – designadamente, a reabilitação de áreas urbanas – 
até ao presente ano (como o de Guimarães). 

Tabela 31 – PRU: Encargos da administração central por regiões com os GTL42 

(valores em milhares de escudos) 1985 1986 1987 1988 1989 TOTAL 

Comissão de Coordenação da Região do Norte 21.769 40.258 57.296 7.772 ---- 127.095 

Comissão de Coordenação da Região do Centro 17.370 67.304 94.363 23.642 1.500 204.179 

Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo 6.860 37.800 63.174 23.952 4.734 136.520 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo 1.578 8.967 16.224 6.234 ---- 33.003 

Comissão de Coordenação da Região do Algarve 1.216 2.213 11.623 3.639 ---- 18.691 

TOTAL 48.793 156.542 242.680 65.239 6.234 519.448 

       

No entanto, tal não foi o sucedido em bastantes casos. Houve situações, como por 
exemplo o GTL de Figueiró dos Vinhos, em que a equipa foi contratada por dois anos, 
período no qual elaborou um “plano de salvaguarda” – considerado como modelar pela 
DGPU –, e seguidamente saiu de cena, sem fazer o acompanhamento da implementação 
do plano, considerando-se como cumprido o seu objectivo. Noutras situações, findo o 
período de comparticipação o município não manifestou interesse em continuar com o 
GTL – que a partir dessa altura funcionaria às suas expensas –, e o trabalho ficou pelo 
caminho, quer fossem intervenções no terreno ou planos. Houve ainda outros casos nos 
quais o GTL, ou parte deste, foi integrado na estrutura municipal, desempenhando 
variadíssimas funções, algo que foi possibilitado pela saída do Decreto-Lei n.º 122/90, de 
14 de Abril. Com efeito, este Decreto-Lei, embora tardio – só foi adoptado cinco anos 
após o lançamento do PRU –, veio dar resposta, em parte, ao problema das equipas 
técnicas em situação indefinida, permitindo a integração do pessoal técnico superior, 
técnico e técnico-profissional dos GTL criados até 31 de Dezembro de 1989 nos quadros 
de pessoal das Câmaras que manifestassem interesse na prossecução das actividades que 
estes tinham vindo a desenvolver. 

A diversidade das situações foi assim muito grande. Com efeito, uma das características 
dos GTL de primeira geração é a sua grande diversidade. Desde o tamanho da equipa, às 
condições de trabalho, ao enquadramento institucional, existiu uma multiplicidade de 
situações – cada caso foi um caso.  

Apesar de em muitos casos a não continuidade do GTL como gabinete municipal 
dedicado à reabilitação urbana ter posto em causa os objectivos iniciais da intervenção, e 
ter significado a não prossecução de uma política municipal de reabilitação urbana nos 
anos que se lhe seguiram, a realidade é que essa decisão coube às autarquias. É um facto 
que a descentralização e a subsidiariedade implicam que sejam dados recursos 
correspondentes às responsabilidades, e que em Portugal as autarquias tinham, e têm, 
uma grande carência de recursos a todos os níveis (humano, técnicos, financeiros, etc.). 
No entanto, a contribuição para a supressão dessas carências por parte da administração 
central deve ser feita mediante o apoio e a cooperação e não a imposição de estruturas 
que podem até não se adequar à situação em causa. 

                                            
42 Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 33, pág. 14. 
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De facto, em certos municípios, quer pela sua escala, quer pela situação concreta da 
autarquia ou pelas dinâmicas em presença no território, a existência de uma equipa 
técnica dedicada à reabilitação urbana podia ser desproporcionada, em especial na década 
de oitenta.  

Por todas as razões acima referidas, considera-se que a diversidade que o diploma legal 
permitiu que os GTL assumissem, bem como as diferentes vias pelas quais estes foram 
continuados, não é em si mesma negativa. Estava inteiramente de acordo com o carácter 
experimental do programa, que pretendia por um lado testar múltiplas soluções, e por 
outro lado ter flexibilidade suficiente para se adequar às particularidades do contexto. É 
um facto que a abertura de oportunidades permite boas e más utilizações dessas mesmas 
oportunidades, mas a responsabilidade recai sobre quem as toma. 

No caso do PRU, parte da responsabilidade recai sobre a administração central, na 
medida em que esta falhou no apoio financeiro com o qual se comprometeu junto das 
autarquias e das populações. Mas esse aspecto vai ser analisado em mais detalhe quando 
se tratar da questão do financiamento. 

No que se refere às actividades no terreno, segundo as entrevistas realizadas o 
documento relativo ao “quadro de actuação” da DGPU foi censurado pela tutela. No 
entanto, tal não impediu que fossem exercidas pressões no sentido de os GTL centrarem 
a sua actividade na realização de “planos de salvaguarda”, segundo os moldes definidos no 
“quadro de actuação”. Adicionalmente, o “quadro de actuação” foi facultado a algumas 
equipas técnicas a pedido destas.  

Com efeito, nem todas as equipas técnicas se sentiram confortáveis com a ampla 
liberdade de actuação e de abordagem à reabilitação possibilitada pelo  
Despacho n.º 4/SEHU/85. A reabilitação urbana representava um novo modo de intervir 
na cidade existente, cuja necessidade de adequação ao contexto do local e às 
circunstâncias específicas das intervenções implicava que a estratega fosse definida caso a 
caso. Cada actor, incluindo a equipa técnica, era responsabilizado pelas opções tomadas.  

Este facto parece à partida que seria desejável pela maioria dos técnicos, já que lhes 
permitia desenvolver a sua actividade com maior liberdade e autonomia. No entanto, 
analisando as comunicações apresentadas ao I.º Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos 
Locais, conclui-se que muitas equipas técnicas encararam a amplitude e a flexibilidade do 
diploma como falta de enquadramento técnico das intervenções, e reclamam maior 
acompanhamento. Tendo em conta que na fase inicial do PRU os GTL eram visitados 
semanalmente por técnicos da CTARU ou da DGPU, esta exigência de um maior 
acompanhamento é na realidade um desejo de maior orientação, de uma “fórmula” que 
pudesse ser aplicada à reabilitação das áreas urbanas.  

Assim, a influência que o “quadro de actuação” da DGPU teve na operacionalização do 
PRU no terreno não dependeu somente dos esforços deste organismo nesse sentido. 
Encontrou terreno fértil em muitas das equipas técnicas, que se sentiam mais seguras 
tendo por base regulamentos municipais e planos “tipo”, bem como objectivos e 
procedimentos claramente estabelecidos.  
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Na verdade, houve espaço para se encetarem processos de negociação entre a DGPU e 
os GTL que assumiam uma postura diferente relativamente ao que devia ser a 
intervenção no terreno. Este espaço tinha por base o estipulado no diploma legal, bem 
como os resultados que as equipas iam produzindo no terreno, a sua capacidade 
argumentativa e a segurança e coerência de convicções.  

Com efeito, nem todos estavam de acordo relativamente à abordagem defendida pela 
DGPU, e nesse grupo não se incluem somente alguns GTL. Por exemplo, a CCRN, que 
desde 1987 começou a acompanhar mais de perto o processo, é um dos organismos que 
defendia uma posição mais próxima à do diploma legal. A este facto não foi certamente 
alheia a existência de exemplos na região considerados pela própria CCRN como os de 
maior sucesso43, e que tinham apostado numa abordagem à reabilitação urbana diferente 
da preconizada pela DGPU. 

No meio de tudo isto, e apesar da diversidade de situações, podem ser encontradas 
tendências gerais que distorceram significativamente os objectivos e o modelo de 
actuação subjacentes à concepção do programa. Uma das mais importantes prende-se 
com o seu papel como instrumento da política de habitação. Recordando, o  
Despacho n.º 4/SEHU/85 previa como uma das atribuições principais dos GTL informar e 
apoiar os proprietários e moradores de modo a dinamizar a sua participação na realização 
das obras nos edifícios privados e na obtenção de apoios financeiros. No entanto, regra 
geral os GTL centraram a sua actividade essencialmente: 

o na produção de regulamentos municipais e uma miríade de panfletos, 
desdobráveis, cartazes ilustrados e documentos afins, onde se tenta incentivar a 
população a utilizar as técnicas e os materiais e tradicionais, mas em que é patente 
uma preponderância das questões “epidérmicas” da arquitectura – a sua  
imagem –, e se esquecem as questões tipológicas e funcionais que afectam não só 
o valor do património arquitectónico como a qualidade de vida das populações; 

o na realização de estudos e planos para as áreas de intervenção; 

o na realização de obras em equipamentos, ou para instalar equipamentos em 
edifícios com significativo valor patrimonial. 

Embora em menor grau, realizaram-se ainda obras em edifícios habitacionais que foram 
municipalizados, ou em substituição dos proprietários. No entanto, o incentivo à 
reabilitação habitacional por parte dos privados, nomeadamente mediante o auxílio à 
obtenção de recursos financeiros para esse efeito foi raro. Tem-se assim que um dos 
objectivos principais do PRU não foi operacionalizado. 

Prova desta situação é o facto de, em 1986, o PRID – o instrumento financeiro que 
apoiava a reabilitação dos edifícios de habitação – ter uma taxa de execução financeira 
inferior a 50% da verba prevista44. Adicionalmente, o montante gasto teve como 

                                            
43 Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 32. 
44 José Aguiar, Reis Cabrita, João Appleton, cit. 69, vol. I pág. 72. 
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beneficiários sobretudo as Câmaras Municipais, sendo muito pouco representativa a 
parcela utilizada pelos privados. 

A grande complexidade de procedimentos foi uma das causas apontadas como 
responsáveis pela pouca adesão ao PRID, daí que, num contexto em que a população 
tinha um baixo índice de escolaridade – como era o existente em Portugal na altura –, o 
apoio dos GTL na obtenção de financiamento teria sido fundamental.  

Outro elemento que corrobora a existência deste desvio da actividade dos GTL 
relativamente ao desígnio principal do PRU é o balanço dessa actividade realizado em 
1987 pela CCRN. Com efeito, segundo este balanço, dois anos após a aprovação do 
diploma, na região Norte somente o GTL de Guimarães estava a desenvolver esforços no 
sentido de apoiar os proprietários a candidatarem-se ao PRID: 

«Paralelamente o GTL acompanhou diversas obras de recuperação de edifícios, bem como 
apoiou a gestão de financiamento ao abrigo da linha de crédito PRID. 

Nesse aspecto foi o único GTL do Norte que até à data aplicou e orientou os proprietários 
e/ou inquilinos na utilização desta linha de crédito.»45 

Houve outros GTL ao nível nacional que empreenderam acções de incentivo da 
actividade privada em prol da reabilitação como, por exemplo, o de Soure, mediante a 
oferta dos projectos: 

«Para que o Núcleo Histórico de Soure floresça saudável, viva a sua vida própria, 
enriquecendo a vivência dos seus habitantes, a Câmara Municipal criou o Gabinete Técnico 
Local, cujo empenho se estende desde o fornecimento gratuito de projectos aos habitantes 
do centro histórico que queiram recuperar as suas casas, até à elaboração do “Plano de 
Reabilitação do Núcleo Histórico de Soure”. 

Assim, se habita no Núcleo Histórico e se pretende reestruturar a sua casa, oferecemos-lhe 
um projecto que se adaptará às exigências da vida actual, sem lhe violentar a morfologia e 
enriquecendo, paralelamente, o valor ambiental da Vila.»46 

No entanto, os casos em que tal aconteceu foram excepções. Isto significa que a 
actividade dos GTL relativamente à participação das populações foi muito reduzida face 
ao preconizado pelo diploma legal. É uma realidade que os GTL foram considerados 
como inovadores no que respeita à participação da população, e representaram sem 
dúvida um progresso relativamente ao panorama nacional. No entanto, tal baseia-se no 
facto de em Portugal a democracia participativa ser ainda muito pouco desenvolvida, o 
que fez com que os GTL se evidenciassem por comparação. No entanto, quando se 
compara a actuação dos GTL com o que era preconizado pelo diploma legal, pelo 
contexto europeu ou mesmo no capítulo IV do “quadro de actuação”, esta fica aquém 
das expectativas. 

Sublinha-se, no entanto, que esta afirmação é verdadeira para a generalidade dos casos, 
havendo excepções como as que já foram referidas anteriormente. É importante que 
nunca se perca a noção que uma das características principais dos GTL de primeira 

                                            
45 Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 32, pág. 15-16. 
46 Texto de apresentação do GTL de Soure, de 1985, citado em: José António Bandeirinha – Plano de reabilitação do núcleo histórico 
de Soure: Introdução sobre a natureza, in Jornal Arquitectos, pág. 18. 
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geração foi a sua diversidade, possibilitada pela abrangência e a flexibilidade do  
Despacho n.º 4/SEHU/85, sendo que para todas as tendências gerais apontadas existiram 
sempre excepções à regra. 

Continuando com a análise da implementação da participação e com base nos 
documentos já referidos, em especial, nos resultados de uma pesquisa realizada na altura 
sobre os GTL da zona Centro pelo Instituto Superior de Serviço Social de Coimbra47, na 
maioria dos casos a actividade dos GTL baseou-se em trabalhar para a população e não 
com a população – ao contrário do que tinha acontecido, por exemplo, no âmbito do 
Estudo de Renovação Urbana do Barredo. Existiu de facto uma proximidade à população, 
derivada da localização no terreno, e foram realizados muitos inquéritos à população, o 
que contribuiu para que a equipa técnica pudesse ter uma melhor percepção das suas 
necessidades e carências. Existiram também as já referidas campanhas de sensibilização 
para a intervenção em património arquitectónico, bem como a prestação de informações 
relativas à natureza e ao andamento do processo de intervenção. Por vezes foram 
realizadas consultas à população sobre as propostas de projectos e de planos que 
estavam a ser produzidos para a área. No entanto, estas iniciativas não são suficientes 
para que se possam qualificar como incentivo à participação activa da população. Mais do 
que auscultar a população pretendeu-se na maioria dos casos “sensibilizar” a população 
para as soluções preconizadas pelos técnicos. A população não teve um papel significativo 
na tomada decisão na grande maioria dos casos, nem sequer foi incentivada a participar 
na fase de execução, mediante a realização das obras nos seus edifícios. Os processos de 
expropriação chegavam mesmo a excluí-la desta fase da intervenção. 

Porém, não pode ser esquecido o papel dos GTL no apoio social, em especial no que 
respeita à identificação e ao auxílio a situações críticas de carência, que a proximidade ao 
terreno e à população permitiu empreender.  

Resumindo, no que se refere ao âmbito e à abordagem de intervenção, a maioria dos 
GTL não adoptou uma visão tão abrangente e integrada como pressupunha o diploma 
legal. As suas actividades centraram-se na dimensão física das intervenções e no apoio 
social, e incidiram essencialmente na produção de estudos, regulamentos municipais, 
“planos de salvaguarda”, projectos e obras de equipamentos e na sensibilização da 
população para a necessidade de conservar o património urbano. A intervenção ao nível 
da habitação teve um menor peso do que o esperado, e baseou-se essencialmente na 
iniciativa pública.  

No entanto, houve casos que não só mantiveram o espírito do Despacho n.º 4/SEHU/85, 
como alargaram o seu âmbito. A este respeito não pode deixar de ser feita referência ao 
GTL de Guimarães, que desde o início se destacou claramente nos balanços existentes da 
actividade destes gabinetes – o que tem uma importância particular por estes 
documentos terem sido realizados antes de ser amplamente reconhecido o seu mérito, 
mais ainda, numa altura em que este era questionado pela administração central. Esta 

                                            
47 Comunicação apresentada por Alcinda Martins ao I.º Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos Locais, publicada em: I.º Encontro 
Nacional de Gabinetes Técnicos Locais, cit. 9. 
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referência justifica-se também pelo facto de muitas das opções seguidas por este GTL 
terem sido nos anos que se seguiram plenamente reconhecidas no contexto europeu 
como boas práticas no âmbito dos processos de reabilitação urbana. Por outro lado, 
como foi o GTL que mais rapidamente cumpriu os objectivos a que se tinha proposto à 
partida, tendo começado a alargar o seu âmbito de intervenção logo em 1986, constitui 
uma referência para analisar em que medida a reformulação do PRU foi feita segundo o 
previsto inicialmente, ou seja, tendo por base a experiência e os resultados apurados no 
terreno.  

Por todas estas razões considerou-se que se justificava uma breve referência a este caso 
particular, centrada nos aspectos que permitem atingir os objectivos de comparar a sua 
actuação com o preconizado pelo diploma legal e pelo “quadro de actuação”, com a 
evolução da reabilitação no contexto europeu, e com a reformulação do programa. 

Neste contexto, verifica-se desde o início que a abordagem adoptada pelo GTL de 
Guimarães foi muito próxima da patente no Estudo de Renovação Urbana do Barredo e 
do espírito subjacente à concepção do PRU. Para tal contribuiu certamente a assessoria 
que o Arq.º Fernando Távora prestou a este gabinete, bem como o facto de o  
Arq.º Nuno Portas – um dos mentores do Despacho n.º 4/SEHU/85 –, ter estado na 
origem do “Gabinete do Centro Histórico de Guimarães” que deu origem ao GTL48.  

Tendo em conta o âmbito desta análise, os principais aspectos que interessa destacar 
relativamente à actuação do GTL de Guimarães são: 

o adopção de uma abordagem alargada e integrada à reabilitação urbana, 
excedendo o âmbito do diploma legal do PRU, mediante o desenvolvimento de 
acções em vários domínios, com vista a dar resposta aos problemas sociais e 
económicos da área bem como às necessidades do próprio processo (por 
exemplo, foram criados muito rapidamente cursos de construção civil, apoiados 
pelo FSE, e que promoviam a qualificação dos recursos humanos da área – que 
sofria de altas taxas de desemprego –, contribuindo para a criação de pequenas 
empresas, a dinamização das actividades económicas, e a criação de uma estrutura 
no sector da construção local que pudesse dar resposta às necessidades de 
reabilitação de edifícios criadas pelo próprio processo); 

o o desenvolvimento de uma intensa actividade de apoio e mobilização da actuação 
privada; 

o um dinamismo muito acentuado (foi o primeiro GTL a apresentar a programação 
e o orçamento trienal, bem como as sucessivas revisões tal, como definido no 
diploma legal); 

                                            
48 No seguimento da sua decisão de dar início à elaboração de um Plano Director Municipal, a Câmara de Guimarães confiou a 
responsabilidade pela execução da tarefa ao Arq.º Nuno Portas. Este opôs-se à ideia de atribuir a uma equipa exterior a elaboração de 
um Plano de Pormenor do Centro Histórico – ideia da DGERU –, propondo a criação de um gabinete municipal que se ocupasse 
dessa área, em articulação com a equipa que estava a realizar o PDM. Surgiu assim em 1983 o “Gabinete do Centro Histórico de 
Guimarães”, assessorado pelo Arq.º. Fernando Távora e constituído por três técnicos, entre os quais a Arq.ª Alexandra Gesta. 
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o a manutenção da execução prevista na calendarização inicial, mesmo sem a 
administração central ter desbloqueado o CCF e, logo, o apoio financeiro à 
mesma (a expensas da Câmara de Guimarães e com recurso directo à Caixa 
Geral de Depósitos para acesso à linha PRID); 

o o planeamento da acção a curto prazo, de acordo com o estritamente realizável, a 
par com uma visão a longo prazo do que se desejava para a cidade, e da 
estratégia para o alcançar; 

o a utilização das acções de iniciativa pública para dar mostras de exemplaridade 
pedagógica, comprovando na prática os resultados que podiam ser alcançados 
mediante o cumprimento estrito dos critérios estabelecidos para os edifícios 
privados; 

o o centrar da actuação do município relativamente ao edificado preferencialmente 
em edifícios devolutos, com características que permitissem a instalação de 
equipamentos que pela sua natureza não fossem passíveis de ser promovidos 
pelos privados, e tendo em especial atenção a necessidade prioritária de 
salvaguardar os valores patrimoniais (público em complemento do privado e não 
em sua substituição); 

o diversificação das fontes de financiamento, integrando os apoio disponíveis pelos 
fundos nacionais e comunitários de forma criativa na sua própria estratégia de 
intervenção. 

Como se pode verificar desta enumeração, muitas das opções estratégicas do GTL de 
Guimarães vão de encontro às recomendações actuais relativamente aos processos de 
reabilitação urbana. Este caso específico testemunha também que a vontade política do 
poder local e o empenho e qualidade da equipa técnica são cruciais nos processos, 
podendo mesmo em conjunto ultrapassar obstáculos muito desfavoráveis. Com efeito, o 
bloqueio das verbas da administração central para as obras, que durou até 1987 (altura 
em que deveria estar a terminar a fase experimental), só foi passível de ser superado com 
uma tenacidade, criatividade e empenho fora do comum.  

O caso do GTL de Guimarães ilustra ainda a oportunidade que o  
Despacho n.º 4/SEHU/85 oferecia de se conceberem e implementarem estratégias 
amplas e integradas de reabilitação urbana, indo mesmo além do que estava 
explicitamente consagrado no diploma. Analisando as origens do processo de reabilitação 
de Guimarães, descobre-se de facto que a postura do GTL perante a cidade e a sua 
reabilitação está muito próxima das concepções actuais. As palavras proferidas pela  
Arq.ª Alexandra Gesta, logo em 1986, sobre a estratégia adoptada em Guimarães 
reflectem bem essa actualidade: 

«A construção dum modelo de intervenção na área do Centro Histórico não pode deixar 
de ser referida à concepção dum modelo global de cidade.  

A reabilitação do Centro Histórico de Guimarães referir-se-á a uma estratégia e às 
tendências sensíveis do desenvolvimento urbano e a um modelo possível para a cidade, tal 
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como se as actuações em perspectiva visassem a reabilitação e a reintegração de 
qualquer outra unidade morfológica, de qualquer outra data na cidade existente, 

(...) É conhecida a tendência persistente para este entendimento redutor da dimensão 
urbana das áreas históricas, a que corresponde a ideia defendida por componentes activas 
da frente cultural que sustenta por agora a sua defesa, valorando ainda, apenas o seu 
prestigio e a sua qualidade virtual, sugerindo a selecção de valores a defender em função 
de critérios de singularidade com a consequente libertação da generalidade das estruturas 
antigas duma normativa específica e de uma gestão referenciada a um projecto global.»49 

«Se se acredita que a elaboração de um Plano global de Reabilitação não constitui, por si 
só, caminho andado na reabilitação dum Centro Histórico, por não poder contar com rigor 
com os recursos mobilizáveis, mais numerosos que os disponíveis à partida, cremos, pelo 
contrário que esse Plano se constrói à medida da dinâmica que cada actuação possa 
despertar, dos agentes que possa pôr em jogo e fazer participar e dos recursos que possa 
activar. 

Deste modo, ganha particular importância o processo que se põe em marcha, apoiado 
num Plano/Orientação prévio, que enuncia, reúne e fixa os critérios formais e as 
orientações essenciais para o desenvolvimento das actuações. Mas não limita nem fixa 
soluções particulares que só deverão ser desenhadas quando reconhecidos os agentes, e 
avaliadas as tendências de transformação que suscitarão. 

Decorre desta perspectiva uma particular relevância a atribuir ao papel da gestão da área, 
em todos os seus níveis, e não o exclusivamente urbanístico. 

Ela poderá avaliar e conduzir os resultados de cada actuação, “integrar e coordenar os 
vários agentes públicos e privados, organizar as prioridades de actuação, por forma a obter 
efeitos favoráveis às acções seguintes”, em suma informar o desenho do processo em cada 
solução a realizar. 

A estratégia desenhada para o Centro Histórico de Guimarães assenta nestas orientações 
fundamentais, o seu desenho concretiza um modelo de reabilitação que se refere a um 
projecto de cidade»50 

Tendo em conta os aspectos já focados, o sucesso do processo de reabilitação urbana de 
Guimarães pode em grande parte ser atribuído: 

o à visão dos seus protagonistas, que precursoramente optaram por uma 
abordagem à reabilitação urbana muito próxima do que actualmente é 
reconhecido como sendo boa prática no contexto europeu; 

o ao empenho e mobilização dos actores – uma vontade política forte por parte do 
município, uma entrega e competência excepcional da equipa técnica, e uma 
grande capacidade de mobilização da população para o processo –, aspectos 
também considerados actualmente como factores cruciais para o sucesso das 
intervenções. 

O trabalho que este GTL veio a desenvolver ao longo do tempo dispensa apresentação. 
A obra realizada está à vista de todos e foi reconhecida publicamente, recebendo 
múltiplos prémios, nacionais e internacionais. A sua área de actuação foi-se alargando com 

                                            
49 Alexandra Gesta – Um ano de trabalho(s), in I.º Encontro Nacional de Gabinetes Técnicos Locais – Actas.  
50 Alexandra Gesta , cit. 49. 
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o passar dos anos, de forma progressiva e sustentada, e chegou a abarcar toda a cidade 
consolidada até à década de oitenta – curiosamente, até à data de surgimento do próprio 
GTL. Em 2001 o centro histórico de Guimarães foi classificado como Património Mundial 
pela UNESCO. A título de curiosidade refira-se que somente em 2006 a  
Arq.ª Alexandra Gesta anunciou estar a trabalhar no PP para a área. 

Neste contexto, o caso de Guimarães é um exemplo prático dos resultados passíveis de 
serem alcançados quando se tem por base uma estratégia global do desenvolvimento da 
área – integrada e coordenada nos objectivos, nas políticas sectoriais e nas escalas de 
actuação –, continuadamente adaptada ao contexto e às circunstâncias locais, firmada 
num planeamento realista e pragmático, fundamentada na proximidade à população, no 
rigor técnico e na exemplaridade da actuação pública, mais empenhada em encontrar 
caminhos criativos para solucionar problemas do que em enumerar os obstáculos 
encontrados, e que complementa a actuação pública com um forte investimento na 
mobilização da actuação privada.  

Muitas vezes é referido nos discursos sobre a experiência de Guimarães que não é 
possível extrapolar um reportório de soluções de aplicação geral a todos os casos. No 
entanto, em parte o que este trabalho tentou demonstrar na análise do contexto 
europeu, e que o caso de Guimarães ilustra claramente, é que o erro está exactamente 
em tentar extrapolar as soluções, quando o que se deve generalizar são os dados da 
equação: os pressupostos subjacentes aos processos – o seu âmbito, princípios, 
objectivos, metodologias de actuação, em suma, os dados sintetizados na matriz de 
referência elaborada. Estes podem e devem ser extrapolados. 

Para concluir esta breve referência a um caso particular, refira-se que tal como o 
CRUARB, o GTL de Guimarães foi extinto recentemente, mais concretamente, no início 
de 2008.  

Muitos outros GTL mereceriam certamente ser mencionados. Com efeito, outros GTL, 
como por exemplo o de Soure, adoptaram abordagens mais abrangentes do que a 
preconizada pelo “quadro de actuação” e envolveram-se em caminhos de reflectida 
experimentação numa área de actuação tão nova para Portugal. No entanto, como já foi 
referido, as referências a casos particulares encontram lugar neste trabalho somente na 
medida em que auxiliam a demonstrar o modo como o PRU foi operacionalizado, ou a 
validade da matriz de referência, pelo que muitas experiências meritórias não são 
referenciadas. Contudo, espera-se que tal não se entenda como falta de reconhecimento, 
mas meramente como falta de oportunidade. 

Voltando à análise da operacionalização do PRU, conclui-se assim que apesar de em 
grande medida esta ter sido mais direccionada para o “quadro de actuação” do que para 
o espírito do diploma, o Despacho n.º 4/SEHU/85 abriu caminho para que fosse possível 
empreender experiências muito diversificadas, algumas das quais inclusivamente mais 
abrangentes e inovadoras que o explicitamente consagrado no programa. Nas palavras da 
Arq.ª Alexandra Gesta: 
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«Podem fazer-se ao Despacho n.º 4/SEHU/85 as mais diferentes críticas do ponto de vista 
político: incompleto porque sem suporte legal para a sua aplicação, irrealista porque 
ignorava a prática das entidades envolvidas no processo e consequentemente os resultados 
desses casamentos impostos. No entanto não pode negar-se que foi um ponto de ordem 
na proliferação de muitos gabinetes “de Centro Histórico” que visavam objectivos muitas 
vezes, mais recuados que o espírito do Despacho e cuja prática era com certeza mais 
limitada do que a estabelecida por este. 

Em última instância, se não fosse mais do que isso (mas é-o com certeza e tal pode 
afirmar-se) foi um meio colocado pelo Governo Central à disposição das autarquias para, 
conforme a sua vontade política e orçamento municipal, poderem iniciar a prática de uma 
política municipal de actuação nos Centros Históricos. 

Poder-se-á portanto dizer que ficou entregue à capacidade de cada autarquia a 
concretização de um programa de reabilitação urbana (...).»51 

No entanto, as coisas estavam prestes a mudar. Na resenha de actividades dos GTL 
apresentada no Jornal Arquitectos n.º 59, de Maio de 1987, na ficha respeitante ao GTL de 
Viseu – o último GLT aprovado até à data –, pode ler-se: 

«Com Viseu corrigiu-se uma lacuna: passou a ser obrigatória a existência de um Plano de 
Pormenor da Área a Reabilitar.»52 

Pode-se assim antever a reorientação de fundo que foi dada à actuação dos GTL nos 
anos seguintes. 

Para além dos aspectos referidos anteriormente, houve um outro elemento que teve 
bastante impacto na diminuição dos resultados das intervenções no terreno relativamente 
às expectativas iniciais: o financiamento. Com efeito, a administração central procedeu a 
um enorme recuo nos anos seguintes à adopção do diploma face ao seu compromisso de 
colaborar financeiramente com as autarquias locais na reabilitação das áreas urbanas.  

Em 1987, tinham sido apresentadas por 27 GTL propostas para CCF, cujo montante 
global das obras previstas – públicas e privadas – era superior a sete milhões de contos53. 
No entanto, dois anos após o lançamento do PRU, e no que devia ser o fim da sua fase 
experimental, nenhuma verba tinha ainda sido desbloqueada pela administração central.  

As obras tinham sido iniciadas em alguns casos às expensas das autarquias, que desviaram 
fundos do seu orçamento corrente ou se endividaram para colmatar o atraso da 
administração central em consumar com os seus compromissos. Noutros casos – a 
maioria – as obras estavam suspensas, aguardando a chegada das verbas. Face a esta 
situação, as autarquias e os GTL lutavam para conseguir viabilizar os projectos e dar 
resposta às expectativas geradas junto das populações: 

«O não desbloqueamento das verbas adstritas às propostas de reabilitação bem como o 
lançamento de propostas visando a alteração das comparticipações, representam uma 
atitude de clara irresponsabilidade para com as autarquias e as suas Assembleias 
Municipais, bem como inviabilizam o lançamento de medidas de salubrização e de 

                                            
51 Alexandra Gesta – A reabilitação do centro histórico de Guimarães, in Arquitectos, pág. 23-24.  
52 Jornal Arquitectos, pág. 17. 
53 Aproximadamente 35 milhões de euros. 
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fomento económico, responsabilizando apenas as autarquias pela implementação de tais 
propostas, o que francamente é desumano e pouco consciente.»54 

Em 1987, a administração central avançou com propostas para rever os valores dos CCF, 
reduzindo a sua contribuição de 50%, prevista inicialmente, para 18% a 20%55 das obras 
realizadas pelos municípios. Como se pode depreender, todos os pressupostos da 
programação da intervenção realizados até essa data ficavam gorados. Adicionalmente, 
repare-se que nos dois primeiros anos de funcionamento – que em alguns casos 
representou o único período de existência do GTL –, não foram disponibilizadas 
quaisquer verbas por parte da administração central. Esta situação colocou em causa não 
só alguns aspectos inovadores do diploma legal – como a programação estratégia a 
médio prazo e a relação directa entre a programação da acção e os recursos financeiros – 
como as próprias intervenções no terreno. 

Face ao não desbloqueamento das verbas, a Secretaria de Estado da Administração Local 
e do Ordenamento do Território (que substituiu a SEHU na tutela do PRU) atribuiu à 
Câmara Municipal de Lisboa a verba de 18.000 contos56 para a aquisição de treze imóveis 
degradados em Alfama e na Mouraria. No entanto, isto era uma “gota de água no 
oceano”. Um leitor identificado do Jornal Arquitectos auto-intitulado “Quim dos G.T.Éles”, 
expressa desta forma o desalento de muitos profissionais dos GTL em 1987: 

«Aos projectos das casas juntaram-se as casas sem projecto – que prometiam reabilitar 
assim que os ajudasse... os Poderes Centrais e as CM.  

Começa o longo e desgastante processo de caminhar pela ladeira acima da alta 
montanha lisboeta. 

Uns, que não pelo ânimo mas pelo cansaço e, alguma descrença, ficaram a meio da 
encosta, erguendo o braço, cuja mão aperta e sacode um grosso volume, os projectos e o 
CCF (contrato de Colaboração Financeira). 

Outros lá vão subindo penosamente, e, quando chegam ao cume encontram uma 
barraquinha, tipo quiosque “new look”, onde dois letreiros os esclarecem. – “Deixe ficar 
aqui o CCF. – Saia pela porta dos fundos. Quando chegar ao fim da ladeira volte a subir 
para ver se ainda cá estamos.” 

E... decorridos largos e longos meses, ainda estamos “animosos” a subir a ladeira...»57 

A contribuição final relativa aos CCF assinados ao abrigo do PRU radicou-se nos 9,7% do 
montante total das obras previstas nos CCF originais, e em 20% das obras que foram 
empreendidas directamente pelos municípios, em vez dos 50% consignados no PRU58 
(ver Tabela 32).  

Obviamente, este facto não só inviabilizou a operacionalização de grande parte das 
intervenções como em muitos casos causou sérios problemas à gestão das autarquias, 

                                            
54 Jornal Arquitectos, pág. 17. 
55 Jornal Arquitectos, pág. 17. 
56 Aproximadamente 90 mil euros. 
57 Quim dos G.T.Éles – A ladeira da amargura, Jornal Arquitectos, pág. 11. 
58 A este respeito refira-se ainda que para que fosse possível dar resposta aos compromissos assumidos, a SEALOT determinou que 
fosse utilizado parte do orçamento da Direcção-Geral da Administração Autárquica, que acabou por pagar a maior fatia do 
financiamento – 592.202 mil contos contra os 187.273 mil contos gastos pela DGOT. Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do 
Território, cit. 33, pág. 15. 
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que se tinham endividado ou comprometido o seu orçamento para outras áreas para dar 
início às obras. Teve também efeitos muito negativos junto das populações, que viram as 
suas esperanças frustradas, aumentando a desconfiança e o cepticismo relativamente aos 
processos de reabilitação urbana e, de forma geral, à actuação do sector público. 
Contribuiu ainda para desprestigiar o próprio programa, e o trabalho dos GTL. 

Tabela 32 – PRU: Valores totais das obras previstas nos CCF originais e comparticipação final da administração central, 
por regiões59 

Comparticipação da administração central 
(valores em milhares de escudos)

Valores totais das obras 
previstas nos CCF 1987 1988 1989 TOTAL 

Comissão de Coordenação da Região do Norte 3.086.800 66.151 75.000 120.000 261.151 

Comissão de Coordenação da Região do Centro 2.972.400 133.551 98.801 92.110 324.462 

Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo 979.800 21.000 6.000 3.328 30.328 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo 320.100 17.500 28.000 22.000 67.500 

Comissão de Coordenação da Região do Algarve ---- ---- 16.032 12.000 28.032 

TOTAL 7.359.100 233.202 233.833 249.438 711.473 
      

Como as verbas só começaram a ser libertadas em 1987, e dado que muitos dos GTL 
encerraram as suas actividades no ano de 1988, não permanecendo ao serviço dos 
municípios após o período de comparticipação do PRU, muitos processos de reabilitação 
urbana terminaram antes mesmo de terem verdadeiramente começado. 

Foi assim um final devastador para um programa que tinha sido tão esperado, tão bem 
recebido e que tinha gerado tanta esperança. No entanto, muitos destes GTL 
continuaram a sua actividade ao serviço dos municípios, mantendo a designação GTL, sob 
o nome genérico de “gabinetes de centro histórico” ou sob outras designações. A 
actividade desenvolvida ao longo dos anos por alguns destes gabinetes foi de tal forma 
reconhecida que em parte remeteu para o esquecimento as suas origens, passando o 
nome GTL a associar-se aos gabinetes municipais e não ao programa de cooperação 
entre o Estado e os municípios. 

Em resumo, conclui-se da análise da operacionalização do PRU que muito do carácter 
inovador e do potencial operativo do diploma não foi aplicado no terreno, devido à falta 
de vontade política, de preparação das estruturas administrativas e de certos técnicos 
para enveredar por novas abordagens mais flexíveis e integradas mas também mais 
responsabilizadoras, e de um enquadramento legislativo, financeiro e de política favorável. 
O recuo no compromisso assumido pela administração central de conceder um apoio 
financeiro substancial às autarquias em matéria de reabilitação urbana foi outro dos 
principais factores que limitaram grandemente os resultados do programa.  

No entanto, do muito que poderia ser alcançado, o pouco que foi conseguido não pode 
ser negligenciado. Para além das oportunidades abertas pelo PRU, já por várias vezes 
sublinhadas, e dos aspectos inovadores do mesmo para o contexto nacional – que se 
referiram como conclusão do ponto 6.2.1 Descrição do diploma legal –, a 
operacionalização do PRU permitiu: 

                                            
59 Fonte dos dados relativos à comparticipação: Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 33, pág. 15. 
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o reforçar a atenção concedida ao património urbano não-classificado, promovendo 
para alargar o conceito nacional de património; 

o difundir da noção que as autarquias têm um papel a desempenhar na conservação 
do património urbano e na reabilitação das suas áreas urbanas, e que tal implica 
mais do que «diferir ou indeferir o número de pisos»60; 

o realizar uma inventariação do património mais modesto de muitos aglomerados 
portugueses, património esse que não era tido em conta pelos organismos 
tutelares do património (e cuja inventariação que não teve como consequência 
uma classificação por parte do IPPC); 

o iniciar uma prática municipal de constituição de objectivos de gestão urbanística, 
como a reabilitação de áreas em declínio ou de tecidos antigos, que quebram a 
lógica sectorial e são dedicados a aspectos facilmente descurados no âmbito da 
prática corrente dos serviços; 

o marcar um ponto de viragem nas práticas centralizadas e nos mecanismos de 
adjudicação directa para a elaboração dos “planos de salvaguarda”; 

o consolidar a noção que a reabilitação urbana implica uma acção e não se reduz a 
uma figura de plano ou a acções de salvaguarda; 

o difundir e inscrever definitivamente no léxico nacional a expressão “reabilitação 
urbana”, como uma alternativa à renovação urbana na abordagem à cidade 
existente. 

                                            
60 Silva Dias – ...A partir de uma conversa com o Arquitecto Silva Dias a propósito do inquérito à arquitectura regional portuguesa, in 
Jornal Arquitectos, pág. 23. 
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6.3 O Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas 

6.3.1 Nota prévia 

Ao contrário do PRU, que esteve operacional somente três anos, o PRAUD teve uma 
duração considerável, permanecendo em vigor há já duas décadas1. Por esta razão, e 
dado que o objectivo central deste capítulo é fazer uma análise comparativa com a matriz 
de referência criada para o contexto europeu, optou-se por dividir o estudo do PRAUD 
por períodos cronológicos, de modo a possibilitar que a análise fosse feita para vários 
momentos do seu tempo de vigência. Para facilitar a análise, dividiram-se os períodos 
relativos ao PRAUD de forma coincidente com os que foram utilizados para o contexto 
europeu, estabelecendo assim uma correspondência cronológica directa com os quadros 
síntese da matriz de referência. 

O facto de o PRAUD abranger duas décadas impossibilitou que o seu enquadramento no 
contexto nacional fosse feito previamente à análise do programa, como aconteceu 
relativamente ao PRU2. O objectivo subjacente à inclusão de alguns dados sobre o 
contexto no qual os programas operaram foi proporcionar um melhor entendimento 
desses mesmos programas. Neste sentido, se fosse descrita previamente toda da 
evolução do contexto nas duas décadas de vigência do PRAUD, de forma separada da 
análise do programa, perder-se-iam as relações que se estabelecem entre o contexto e o 
programa e, consequentemente, o objectivo inicial. 

Deste modo, os aspectos relativos ao contexto nacional que se consideraram 
fundamentais para o entendimento do PRAUD vão sendo referidos ao longo da análise 
do programa, ao contrário do que foi efectuado para o programa anterior. 

Adicionalmente, considerou-se pertinente fazer um pequeno ponto de situação prévio 
relativamente à análise comparativa do diploma leal do PRU, que ajudasse a orientar a 
leitura do PRAUD face aos objectivos deste capítulo – a análise da evolução do programa 
face à matriz de referência.  

Neste contexto, relembre-se que o PRU foi considerado como estando bastante de 
conforme com o que era recomendado no contexto europeu para o final da década de 
oitenta. Os principais aspectos que no contexto europeu estavam mais desenvolvidos 
face ao programa nacional eram a integração das várias políticas e a participação3, mais 
especificamente, a integração de medidas direccionadas para o desenvolvimento da área – 
económicas, sociais, culturais, ou outras – e a participação da população em todas as fases 
do processo.  

Por outro lado, como foi visto na análise dos conceitos e das políticas europeias, entre o 
final da década de oitenta e a actualidade a reabilitação urbana evoluiu no sentido de 

                                            
1  Foi suspensa a assinatura de protocolos no ano transacto, embora o programa ainda não tenha sido formalmente extinto. 
Encontram-se ainda em curso actividades no terreno relativas aos protocolos assinados em anos anteriores.  
2 Ver ponto 6.1 Antecedentes. 
3 Não se tem aqui em conta os aspectos relacionados com o enquadramento legal, político e financeiro no qual o programa operou, e 
que eram sem dúvida bastante desfavoráveis. 
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aprofundar ainda mais a integração das políticas e a abrangência dos processos, bem 
como a programação estratégica, a descentralização, a participação e as parcerias. 
Adicionalmente, a operacionalização do PRU demonstrou que as experiências que tinham 
alcançado mais e melhores resultados tinham sido as que enveredaram exactamente por 
essa via caracterizada pela adopção de uma abordagem estratégica e integrada – 
inclusivamente mais abrangente que a explícita no diploma legal –, por uma aposta no 
incentivo à actuação privada, por uma relação próxima com a população e pela procura 
de outros parceiros que permitissem desenvolver projectos específicos, não 
contemplados pelo PRU. 

Neste contexto, as expectativas naturais relativamente à reformulação do programa vão 
no sentido de este se aproximar das boas práticas europeias em matéria de reabilitação 
urbana, bem como dos resultados da fase experimental, em especial no que respeita: 

o ao aprofundamento da integração das várias políticas sectoriais e dos vários 
actores; 

o ao desenvolvimento da metodologia de programação estratégica, incluindo os 
mecanismos de monitorização e acompanhamento; 

o à implementação de práticas de boa governança. 

Relativamente ao papel da reabilitação urbana no âmbito das políticas nacionais, no 
contexto europeu assistiu-se a um claro reforço da sua importância das últimas décadas, 
traduzido num grande investimento no aperfeiçoamento dos programas e no aumento 
dos recursos dedicados à reabilitação urbana. Por esta razão, existe um segundo nível de 
expectativas, que consiste em averiguar se foi dedicada uma crescente atenção ao 
PRAUD – já que este consistiu, até 2004, no único programa verdadeiramente nacional 
de apoio à reabilitação urbana –, e se foram aumentados os recursos afectos ao mesmo. 

A análise efectuada dos pontos seguintes pretendeu assim perceber em que medida a 
criação e posterior desenvolvimento do PRAUD veio dar resposta a estas expectativas – 
dito de outra forma, qual o grau de adequação ao longo do tempo do programa 
relativamente ao que estava a ser defendido no contexto europeu para os instrumentos 
de política pública de reabilitação urbana. 

6.3.2 O período 1988-1989 

6.3.2.1 Enquadramento legal 

Entre 1985 e 1988 muita coisa mudou na administração central. Em 1986, a Lei Orgânica 
do Ministério do Plano e da Administração do Território4, fundiu a DGPU, a DGERU e a 
Direcção-Geral do Ordenamento na Direcção-Geral do Ordenamento do Território 
(DGOT), ficando sob o mesmo ministério as várias entidades que operavam sobre o 
território. Enquanto a DGPU estava sob a tutela da Secretaria de Estado da Habitação e 
Urbanismo, a DGOT responde perante a Secretaria de Estado da Administração Local e 

                                            
4 Decreto-Lei n.º 130/86, de 7 de Junho. 
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do Ordenamento do Território. A separação da política de habitação e do ordenamento 
do território, sob a qual ficou o PRU, foi um dos aspectos fundamentais que influenciaram 
a sua reformulação. 

Outro aspecto prendeu-se com a orgânica interna da DGOT. De entre as atribuições da 
DGOT constantes na referida Lei Orgânica inclui-se «elaborar e implementar programas de 
renovação e recuperação urbana»5. Com vista a dar cumprimento a esta atribuição, a Divisão 
de Estudos de Renovação Urbana da ex-DGPU, responsável pelos PRU, transformou-se 
em Divisão de Renovação e Reabilitação6. As competências específicas atribuídas a esta 
Divisão foram7: 

o propor a qualificação e a classificação de áreas degradadas, de renovação ou 
reabilitação; 

o acompanhar e colaborar na elaboração e execução de planos de renovação e de 
reabilitação. 

Destas atribuições ressalta claramente uma continuidade do trabalho que vinha sendo 
desenvolvido na DGSU e posteriormente na DGPU, respectivamente na Secção de 
Defesa e Recuperação da Paisagem Urbana e na Divisão de Estudos de Renovação 
Urbana. Com efeito, as suas principais actividades até à data tinham sido a inventariação 
de áreas com valor patrimonial e a realização de planos, com vista à salvaguarda e 
classificação do património construído. No entanto, enquanto anteriormente a questão se 
tinha centrado na promoção da salvaguarda dos tecidos antigos, em 1986 é 
explicitamente incluída a promoção da renovação a par com a reabilitação. Ao contrário 
de outros casos, desta vez não se tratou de uma questão semântica, mas antes de uma 
inclusão plenamente consciente e intencional dos dois tipos de intervenção, que se veio a 
repercutir na reformulação do PRU. 

Em Janeiro de 1988, o Despacho n.º 1/88 da Secretaria de Estado da Administração Local 
e do Ordenamento do Território criou o Programa de Reabilitação de Áreas Urbanas 
Degradadas (PRAUD), que veio substituir o PRU. Enquanto no diploma legal que instituiu 
o PRU a reabilitação urbana surge relacionada predominantemente com a política de 
habitação, não obstante serem feitas referências a outras políticas – designadamente, 
coesão social, desenvolvimento urbano e qualificação ambiental –, no caso do PRAUD o 
discurso mudou de direcção. O Despacho n.º 1/88 sublinha essencialmente o papel do 
ordenamento do território como instrumento da política ambiental, mais concretamente 
como meio de controlar a expansão urbana. Neste contexto, o PRAUD surge como um 
programa que visa promover a reutilização do solo construído, na medida em que o solo 
é um recurso escasso que urge gerir de forma judiciosa.  

                                            
5 Decreto-Lei n.º 130/86, art.º 30.º, alinea i, pág. 1349. 
6 Decreto Regulamentar n.º 59/87, de 9 de Novembro, que estabelece a natureza, atribuições e competências da Direcção-Geral do 
Ordenamento do Território. 
7 Decreto Regulamentar n.º 59/87, art.º 24. Não se conseguiu apurar em que Diário da República foi publicado este diploma. No 
entanto, encontra-se disponível em: http://siddamb.apambiente.pt/publico/documentoPublico.asp?documento=5231&versao=1 
[Consultado em: 15.10.2008]. 
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A este respeito convém referir que tinha sido adoptada à menos de um ano a Lei de 
Bases do Ambiente8, que incluía como um dos seus princípios a recuperação. O princípio 
da recuperação estipula que «devem ser tomadas medidas urgentes para limitar os processos de 
degradação nas áreas onde actualmente ocorrem e promover a recuperação dessas áreas, tendo em 
conta os equilíbrios a estabelecer com as áreas limítrofes»9. Esta Lei abordava também a questão 
do património, remetendo no entanto para legislação especial a definição das «políticas de 
recuperação de centros históricos de áreas urbanas e rurais»10. 

Neste enquadramento, o PRAUD surge com dois objectivos centrais: a recuperação das 
áreas urbanas ambientalmente degradadas e a recuperação do património construído. 
Importa salientar a este propósito que em ambos os casos os critérios são físicos, ou seja, 
intervém-se em áreas fisicamente degradadas ou em áreas cujo património construído 
justifique um tratamento especial. Não é feita qualquer referência a outras dimensões do 
declínio urbano.  

O aspecto que se acabou de referir é de extrema importância porque implicou uma 
alteração profunda da orientação do programa em relação ao PRU. De facto, o PRU 
abordava a questão da reabilitação como meio de conservar e melhorar as condições de 
habitabilidade e o parque construído, não fazendo qualquer distinção entre a sua época 
de construção ou eventual valor arquitectónico ou urbanístico. A abordagem a adoptar 
era a mesma em todos os casos, tendo sempre como pressuposto que deviam ser 
conservados e qualificados os recursos e valores em presença – físicos, humanos, 
económicos, culturais, ambientais, ou outros. O PRAUD, pelo contrário, ao introduzir esta 
bipolarização de âmbito de actuação, prevê abordagens diferentes para cada caso: 

o a reabilitação das áreas com valor patrimonial (os chamados “centros históricos”); 

o a renovação das áreas urbanas degradadas às quais não é reconhecido valor 
patrimonial significativo (todas as áreas que não são consideradas como “centros 
históricos”). 

A este propósito o Despacho 1/88 refere: «O Programa de Reabilitação Urbana, criado pelo 
Desp. 4/SEHU/85, com o objectivo de conceder apoio aos municípios empenhados na reabilitação das 
áreas degradadas, (...) permitiu ainda adquirir uma experiência que possibilita agora alargar à 
renovação urbana o apoio a prestar pelo Ministério do Planeamento e Administração do Território aos 
municípios»11. 

Este retorno da renovação urbana é ainda mais desconcertante quando a justificação dada 
é de cariz ambiental. Mais concretamente, a renovação urbana é vista como uma forma 
de economizar um recurso escasso que é o solo, e de facilitar a administração das infra-
estruturas, das estruturas e dos equipamentos de apoio. No entanto, o resultado na 
prática de todo o discurso que é feito ao redor da preocupação com o ambiente e com a 
poupança de recursos é que se diminuiu a protecção e o aproveitamento dos recursos 

                                            
8 Lei n.º 11/87, de 4 de Abril. 
9 Lei n.º 11/87, art.º 3.º, alínea g, pág. 1386. 
10 Lei n.º 11/87, art.º 20.º,ponto 2, pág. 1391. 
11 Despacho n.º 1/85, pág. 493. 
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construídos relativamente ao programa anterior. Com efeito, a principal justificação dada 
para o surgimento do PRU é a necessidade de aproveitar os edifícios – o parque 
construído –, enquanto o PRAUD concede apoio técnico e financeiro para a sua 
substituição. A este facto não é certamente alheio o desaparecimento completo no novo 
diploma da preocupação com o tecido social – um dos pilares do PRU como instrumento 
da política de habitação – que, como já foi referido por diversas vezes, é geralmente 
“substituído” a par com os edifícios. 

Neste sentido, o PRAUD representa um retrocesso para a situação existente no período 
anterior ao PRU, descrita em 1981 pelo Arq.º Nuno Portas da seguinte forma: 

«Curiosamente, a política do desenvolvimento capitalista conseguiu juntar o útil ao 
agradável: a conservação para turista de algumas áreas monumentais ou mais típicas, lado 
a lado com o bota-abaixo da renovação cujo motivo principal era a valorização da renda 
fundiária.»12 

Outra grande diferença entre o PRU e o PRAUD é a separação que passou a existir 
entre o apoio técnico e o financeiro. Relembrando, o PRU pressupunha que o 
financiamento das obras fosse feito mediante a proposta apresentada pelos GTL e 
aprovada pelos municípios. Este sistema tinha subjacente a ideia que a reabilitação urbana 
era um processo a médio e longo prazo, que devia ser programado e acompanhado por 
uma equipa técnica multidisciplinar, que coordenasse e articulasse as várias acções a 
empreender. Com o PRAUD a reabilitação e a renovação são encaradas como 
intervenções meramente físicas – basicamente reduzem-se a obras –, ao invés de 
processos de desenvolvimento, pelo que a candidatura ao apoio financeiro deixa de estar 
ligada à candidatura ao apoio técnico. Quaisquer obras de reabilitação ou renovação 
urbana que preencham os critérios de candidatura são financiadas, mesmo que não 
estejam integradas num processo continuado de reabilitação. Inversamente, o 
financiamento de um GTL não implica que sejam financiadas quaisquer obras. 

Como se pode depreender do que já foi dito, todo o esquema de colaboração e de 
coordenação entre vários organismos da administração central – INH, Comissão 
Liquidatária do Fundo de Fomento da Habitação, DGPU e outros que fossem relevantes 
para o processo –, que estava contemplado no PRU, deixou de fazer sentido manter-se. 
O desaparecimento dos objectivos relativos à política de habitação e de coesão social e a 
redução da operação a uma mera intervenção física tiveram como consequência imediata 
a retirada dos organismos com responsabilidades nessas políticas do processo. 

Uma outra consequência directa desta situação foi o desaparecimento da coordenação e 
articulação no âmbito dos CCF dos instrumentos de apoio de reabilitação de edifícios 
com os que eram concedidos especificamente pelo programa. A este respeito refira-se o 
PRID foi substituído no mesmo mês em que foi lançado o PRAUD pelo Regime Especial 

                                            
12 Nuno Portas – Recuperar revitalizando, pág. 10. 
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de Comparticipação na Recuperação de Imóveis Arrendados (RECRIA)13, mas não houve 
qualquer tipo de articulação entre este e o PRAUD. 

Os CAT, que permitiam a contratação dos GTL, tinham alguma dimensão estratégica no 
âmbito do PRU: incluíam a justificação do Programa de Reabilitação Urbana e uma 
programação das intervenções prioritárias até 5 anos, elementos que enquadravam a 
necessidade e a natureza das actividades do GTL. A programação das actividades tinha 
ainda uma relação estreita com os mecanismos de financiamento das obras. Estes 
aspectos, aliados ao facto de os CAT poderem englobar vários organismos para além da 
DGPU e das câmaras, convertiam os CAT em instrumentos concebidos para apoiar 
processos integrados e de médio a longo prazo de reabilitação urbana. Os GTL, tal como 
o apoio financeiro, eram enquadrados por este processo, ou seja, mais do que financiar 
técnicos e obras pretendia-se impulsionar o arranque de processos de reabilitação urbana, 
concebidos caso a caso, consoante as necessidades e as circunstâncias. 

Para dar uma ideia da importância deste aspecto, relembre-se que na análise do contexto 
europeu assistiu-se nas últimas décadas, tanto ao nível dos vários países europeus como 
da UE, a uma tendência crescente para fazer depender os apoios da existência de 
estratégias integradas de reabilitação urbana. Era esta também a perspectiva encontrada 
no PRU, que tentava estabelecer uma ligação entre a estratégia e os meios técnicos e 
financeiros para a prosseguir. No caso do PRAUD perdeu-se esta dimensão estratégica: 
deixa de ser pedido um Programa de Reabilitação Urbana, mas somente um justificação 
da operação; deixa de ser necessária uma programação prévia a três ou cinco anos; 
reduz-se a programação das actividades a elaborar pelos próprios GTL a um período de 
três anos; e separa-se a programação das actividades dos meios financeiros para as 
implementar. Basicamente, os CAT tornam-se meros contratos de provimento de 
pessoal, sem um enquadramento global do processo de reabilitação. 

Adicionalmente, foram introduzidas outras alterações que reforçaram ainda mais a perda 
de carácter estratégico e de longo prazo dos processos. Para além da programação das 
actividades dos gabinetes ter-se reduzido a três anos, o seu tempo de comparticipação –
que tinha passado de dois anos mais um, para dois anos mais seis meses ainda no âmbito 
do PRU –, radicou-se com o PRAUD em um ano, prorrogável por igual período. Por 
outro lado, o papel dos GTL no apoio social deixou de constar no diploma, bem como a 
ressalva «caso se imponha»14 relativa ao realojamento.  

Quanto ao financiamento dos GTL, a comparticipação do governo central desceu para 
75% das despesas com os vencimentos da equipa técnica, ficando os restantes 25% a 
cargo das autarquias. Ao contrário dos aspectos anteriores, esta disposição considera-se 
positiva pois promovia um maior empenho e compromisso das Câmaras Municipais com 
a actividade dos GTL, já que também estas estavam a investir recursos próprios no seu 

                                            
13 Como este instrumento funcionou sempre de forma completamente autónoma do PRAUD não será alvo de análise. Refira-se 
somente que os pressupostos em que este assentava eram diametralmente opostos ao que estava a ser recomendado no contexto 
europeu na época (nomeadamente, subsidiar a reabilitação dos edifícios mantendo simultaneamente o controlo das rendas, em vez de 
direccionar os apoios para os aglomerados familiares carenciados e tornar viável o mercado do arrendamento). 
14 Despacho n.º 4/SEHU/85, ponto 4, alínea c, pág. 1158. 
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funcionamento. Foi também estabelecido que o apoio financeiro ao funcionamento das 
equipas teria por base a tabela em vigor para a função pública, para categorias idênticas 
ou equivalentes, o que eliminou a desigualdade nas comparticipações dos GTL que tinha 
existido no período anterior, nivelando-se por baixo a remuneração das equipas técnicas. 

No que diz respeito ao financiamento das obras, como já foi referido a propósito da 
operacionalização do PRU, a percentagem de comparticipação por parte do Estado 
diminuiu de 50% para um máximo de 20% dos encargos da autarquia. Para além deste 
aspecto, estipulou-se que as obras a comparticipar tinham de ter por base um PP para a 
área, incluindo anteprojecto de reabilitação de espaços comuns e, eventualmente, de 
recuperação de edifícios. A candidatura a apresentar pelas Câmara para acesso ao apoio 
financeiro passou a ter de incluir como elementos mínimos15: 

o a justificação da operação; 

o a delimitação da área proposta para a operação, com indicação genérica do seu 
significado histórico, cultural, social e urbanístico, bem como do seu estado de 
degradação; 

o o condicionamento da operação, carências de equipamento, necessidade de 
renovação ou construção de infra-estruturas, existência de espaços e edifícios não 
utilizados; 

o a descrição técnica da operação, traduzida num plano de pormenor para a área, 
incluindo anteprojecto de reabilitação de espaços comuns e de recuperação de 
edifícios (se for o caso), cronograma das acções e respectivo orçamento 
plurianual, com discriminação daquelas que ficarão a cargo da autarquia, incluindo 
infra-estruturas; 

o o programa para o realojamento, temporário ou definitivo, dos ocupantes dos 
fogos a recuperar; 

o a política de gestão e afectação dos imóveis a recuperar que sejam da 
propriedade do município. 

Destas disposições resulta que as Câmaras que desejassem candidatar-se ao apoio 
financeiro tinham de providenciar que fosse feito um PP para a área. Deste modo, apesar 
de não estar explicitamente estipulado que os GTL tinham obrigatoriamente de realizar 
um PP, tal era necessário para que se pudesse aceder à comparticipação nas obras. O 
facto de não se ter especificado que seria um “plano de salvaguarda” deriva de o PRAUD 
ter passado a contemplar a renovação urbana, o que claramente não é compatível com 
planos desta natureza. 

Existe no entanto um pressuposto que se mantém: o GTL deve funcionar no local de 
intervenção, na dependência da Câmara Municipal. Há ainda um outro aspecto positivo a 
salientar: o PRAUD aposta numa maior descentralização. As Comissões de Coordenação 
Regional (CCR) são incluídas no processo, passando a assumir algumas das 

                                            
15 Despacho n.º 1/85, ponto 5.º, pág. 493-494. 
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responsabilidades anteriormente atribuídas à administração central. Com efeito, os CAT e 
os CCF – que são agora denominados de protocolos PRAUD GTL e PRAUD Obras, 
respectivamente – passam a ser assinados pela DGOT, a CCR em causa e a Câmara 
Municipal. A decisão sobre as candidaturas é feita mediante proposta da DGOT, tendo 
em conta o parecer da CCR e as verbas disponíveis. Para além das condições específicas 
do apoio a conceder, os protocolos definem a composição da comissão de 
acompanhamento, que passa a ser constituída por elementos das três entidades, sem 
prejuízo de poder integrar outros organismos se tal for considerado conveniente. A 
comissão de acompanhamento tem a obrigação de reunir pelo menos uma vez de dois 
em dois meses, e «aprecia e informa sobre o progresso entretanto verificado na acção apoiada e 
sobre a utilização do apoio concedido, devendo na oportunidade, dar sugestões e pareceres que 
considere pertinentes a um melhor desenvolvimento dos trabalhos»16. 

Apesar da periodicidade estabelecida no diploma ser bastante menor do que a que se 
verificou no terreno aquando do PRU, devem ser assinalados como aspectos positivos a 
participação das CCR e das Câmaras, para além da DGOT, no acompanhamento e a não 
redução do acompanhamento a questões quantitativas e procedimentais, orientando-o 
para a análise do conteúdo das intervenções e os seus resultados no terreno. 

Resumindo, tal como definido no diploma legal que o criou, o PRAUD representou um 
retrocesso em praticamente todas as frentes quando comparado com o PRU – 
integração das políticas, abordagem abrangente e estratégica, financiamento, etc. –, 
recuando mesmo no que respeita à aposta na reabilitação em alternativa à renovação 
urbana. Reduziu-se o programa a um instrumento sectorial, de apoio à intervenção física 
em tecidos construídos, e que pressupõe a reabilitação dos tecidos com reconhecido 
valor patrimonial e a renovação dos restantes. A concessão de meios técnicos e 
financeiros é feita de forma avulsa, sem ter por enquadramento um processo orientado e 
continuado de reabilitação urbana. Os apoios financeiros ficam condicionados à existência 
de um PP, o que em grande medida coloca constrangimentos às actividades dos GTL. Os 
únicos pontos positivos a salientar é o carácter mais descentralizado do programa e a 
manutenção de objectivos qualitativos ao nível do acompanhamento. 

No entanto, o PRAUD foi alvo de mais uma reformulação poucos meses após o seu 
lançamento, no seguimento do processo que estava a decorrer com o objectivo de 
coordenar a política de conservação do património construído com a política de 
ordenamento do território. Este processo tinha já arrancado anteriormente ao 
lançamento do programa. Com efeito, em 1987 o Ministério da Educação e da Cultura 
lançou um Despacho Regulamentar17 no sentido de dar início aos procedimentos com 
vista à regulamentação dos Planos de Salvaguarda consagrados na Lei n.º 13/85. Neste 
sentido, instruiu o IPPC e a DGOT a colaborarem na realização de um plano para a zona 

                                            
16 Despacho n.º 1/88, ponto 11, pág. 494. 
17 Despacho Regulamentar n.º 46/87 de 29 de Julho. 
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dos Jerónimos, Torre de Belém, Junqueira e Ajuda, de forma a retirar ensinamentos 
práticos para proceder posteriormente à regulamentação dos Planos de Salvaguarda18.  

Na sequência da conclusão do Plano de Salvaguarda e Valorização de Ajuda/Belém, em 
1988, a Secretaria de Estado da Cultura (SEC) incumbiu pelo Despacho n.º 45/88 o IPPC 
de «elaborar um projecto de regulamentação de Planos de Pormenor de Salvaguarda e Valorização 
das Zonas de protecção do Património Cultural tendo em conta a necessária compatibilização com os 
regulamentos dos Planos Municipais de Pormenor, em preparação na Secretaria de Estado da 
Administração Local e Ordenamento do Território e a necessária articulação de políticas entre as duas 
secretarias de Estado no domínio do património construído»19. 

Este pequeno excerto vem esclarecer um aspecto importante que tinha ficado por definir 
na Lei n.º 13/85, designadamente, em que nível de planeamento se iria enquadrar a figura 
de Plano de Salvaguarda – que passou assim a ser considerada como um Plano de 
Pormenor (com a especificidade de ser de Salvaguarda e Valorização). A inserção do 
planeamento de salvaguarda ao nível do PP demonstra uma clara vontade de intervir ao 
nível do desenho urbano e da arquitectura, algo que não era possível fazer com recurso a 
figuras de plano de nível superior. O Despacho esclarece ainda que estes planos não iriam 
incidir somente nos conjuntos e sítios classificados, alargando o seu âmbito às zonas de 
protecção do património cultural.  

Não entrando numa análise de como se articularia o Plano de Pormenor de Salvaguarda 
e Valorização com o sistema de planeamento municipal que estava em revisão da altura20, 
interessa aqui somente salientar os aspectos que ajudem a entender o desenvolvimento 
do PRAUD. Neste contexto, sobressai do Despacho n.º 45/88 o esforço que estava a ser 
feito para coordenar as iniciativas das duas Secretárias de Estado, nomeadamente as 
actividades desenvolvidas no âmbito da DGOT e do IPPC. Adicionalmente, das 
orientações dadas ao IPPC pelo Despacho n.º 45/88, fica clara «a preocupação da SEC em 
estabelecer as bases para uma estreita cooperação entre o IPPC e os municípios, tomando por 
referência o planeamento de pormenor»21. Neste enquadramento, e tendo em atenção as 
atribuições da Divisão de Renovação e Reabilitação referidas anteriormente22, o PRAUD 
surgia como um campo privilegiado de cooperação entre a DGOT, o IPPC e os 
municípios. 

Na sequência deste processo, a SEC e a SEALOT emitiram um Despacho conjunto23 em 
Junho de 1988 – menos de cinco meses após o lançamento do PRAUD –, no qual 
acordam a participação do IPPC no âmbito do PRAUD: 

                                            
18 O Despacho Regulamentar instituía ainda um conjunto de medidas preventivas no sentido de proteger a área até à aprovação do 
plano. A elaboração do plano contou com a colaboração de técnicos do Ministério das Obras Públicas e da Câmara Municipal de 
Lisboa, para além dos técnicos da DGOT e do IPPC e da própria equipa responsável pela tarefa. 
19 Despacho n.º 45/88 da Secretaria de Estado da Cultura, de 6 de Julho. 
20 Uma análise detalhada destes aspectos pode ser consultada em: Fernando Gonçalves – Apreciação do projecto de regulamentação da 
figura de Plano de Salvaguarda e Valorização. 
21 Fernando Gonçalves – Apreciação do projecto de regulamentação da figura de Plano de Salvaguarda e Valorização, pág. 16. 
22 Propor a qualificação e classificação de áreas degradadas, de renovação ou reabilitação e acompanhar e colaborar na elaboração e 
execução de planos de renovação e reabilitação. 
23 Despacho conjunto das Secretarias de Estado da Cultura e da Administração Local e do Ordenamento do Território, de 8 de Junho. 
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«A execução da política de salvaguarda e valorização do património cultural construído 
explicitada no Desp. 45/88 (...), exige uma articulação eficiente dos programas e 
actividades promovidas pela SEC, através do Instituto Português do Património Cultural, 
com o de outros departamentos do Estado e autarquias e, de uma forma muito particular, 
com os desenvolvidos no âmbito da Secretaria de Estado da Administração Local e 
Ordenamento do Território (SEALOT). 

Esta coordenação deverá ter especialmente em vista a conjugação dos meios técnicos e a 
exploração coordenada dos mecanismos de financeiros disponíveis. 

Neste contexto é oportuno articular a política de salvaguarda e valorização do património 
cultural construído com a do ordenamento do território a propósito do Desp. 1/88 da 
SEALOT, que cria o programa de recuperação de áreas urbanas degradadas (...).»24 

Para este fim, determinou-se que o IPPC e par com a DGOT indicassem quais eram, de 
entre as áreas candidatas ao PRAUD, as que coincidiam com zonas de protecção a 
salvaguardar sob o ponto de vista cultural. Previu-se ainda que o apoio financeiro previsto 
no PRAUD para estas áreas fosse comparticipado pela SEC, em moldes a fixar caso a 
caso.  

O Despacho conjunto da SEC e da SEALOT determina ainda que, para as zonas de 
protecção a salvaguardar sob o ponto de vista cultural, o PP mencionado no diploma do 
PRAUD como necessário para conceder apoio financeiro às obras deveria ser entendido 
como um Plano de Salvaguarda e Valorização, assim que fosse regulamentada essa figura 
de plano. Do mesmo modo, as equipas do GTL a criar nessas zonas deveriam ter a 
constituição técnica adequada para garantir a execução de Planos de Pormenor de 
Salvaguarda e Valorização. 

Este Despacho veio deste modo reforçar o espírito subjacente ao “quadro de actuação” 
do PRU, centrando a actividade dos GTL na execução de Planos de Pormenor de 
Salvaguarda e Valorização. O facto de estas disposições serem relevantes somente para 
os casos em que se reconhecia a presença de um significativo valor cultural nas áreas de 
intervenção, na prática alargava o seu âmbito a todos os casos. Com efeito, por razões 
que são analisadas mais adiante, o recurso ao PRAUD manteve-se, tal como tinha 
acontecido no PRU, centrado nos tecidos antigos, não havendo registo de situações em 
que tenha sido utilizado para apoiar operações de renovação urbana. 

Deste modo, apesar de todos os retrocessos que o PRAUD representou em relação ao 
PRU, houve uma área na qual foram feitos progressos claramente positivos, 
designadamente, na articulação entre a conservação do património e o ordenamento do 
território.  

6.3.2.2 Análise comparativa do enquadramento legal face à matriz de referência 

A análise que foi sendo feita ao longo do ponto anterior antecipou já grande parte das 
conclusões relativas à comparação do enquadramento legal do PRAUD no final da 
década de noventa com a matriz de referência criada para o contexto europeu.  

                                            
24 Despacho conjunto das Secretarias de Estado da Cultura e da Administração Local e do Ordenamento do Território, pág. 5131-5132. 
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Com efeito, o recuo face ao PRU foi considerável, tendo sido eliminados grande parte 
dos aspectos mais positivos e inovadores desse programa. De entre os aspectos onde se 
registou uma evolução negativa salientam-se: 

o concessão de apoio à renovação urbana; 

o limitação da reabilitação aos “centros históricos”; 

o não consideração da importância da reabilitação urbana para um conjunto de 
políticas (em especial, habitação e coesão social); 

o adopção de uma abordagem às áreas urbanas restrita à dimensão física; 

o não existência de um programa que articule e coordene a várias acções, nem de 
uma visão estratégica e integrada do processo; 

o retirada do processo de organismos da administração central que têm um 
importante papel a desempenhar e bastante a ganhar com a reabilitação urbana; 

o redução da flexibilidade e adaptabilidade da abordagem ao contexto, da 
possibilidade de garantir a viabilidade das actividades programadas, bem como dos 
potenciais resultados (por via da limitação do apoio à dimensão física, da 
diminuição do período de financiamento dos GTL, do centrar a sua actividade na 
realização de planos, e da separação entre o apoio técnico e o financiamento da 
execução); 

o reformulação do programa sem ter em conta a experiência recolhida no terreno, 
ou seja, não se baseou num processo de aprendizagem política mas na vontade 
política. 

A contrapor a estes retrocessos existiram três aspectos que representaram uma evolução 
positiva, a saber: 

o tentativa de coordenação da política de conservação do património com o 
ordenamento do território, e consequente integração do IPPC no processo 
PRAUD; 

o maior descentralização, com especial referência à integração das CCR e à inclusão 
das autarquias nas comissões de acompanhamento; 

o consideração pela importância dos aspectos qualitativos e dos resultados no 
acompanhamento das intervenções. 

Tal como foi efectuado para a análise comparativa do PRU, apresentam-se em seguida os 
quadros síntese relativos ao final da década de oitenta, aparecendo a cinza as áreas que 
não são explicitamente contempladas pelo PRAUD (ver Figura 144 a Figura 150). Tal 
como nos casos anteriores, sublinha-se que alguns aspectos relativos ao financiamento e 
aos instrumentos legais e regulamentares complementares surgem a cinza, sendo que 
estes não são desadequações imputáveis ao PRAUD, pois ultrapassam o seu âmbito, 
remetendo para o contexto geral das políticas nacionais.  
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Relativamente ao âmbito, convém recordar que o diploma legal apoia a reabilitação dos 
tecidos antigos, e a renovação das restantes áreas urbanas. Por esta razão, no quadro 
apresentado na Figura 144 só se deixou a cor o património urbano. 

Como se pode concluir da observação dos quadros de síntese, as condições específicas 
de funcionamento do PRAUD em 1989 eram bastante menos adequadas que as do PRU 
para a promoção da reabilitação urbana, facto que não foi minorado pela melhoria do 
enquadramento nacional (enquadramento legal e regulamentar e instrumentos de 
financiamento existentes), que permaneceu muito pouco favorável à mesma. 

 

Figura 144 – Âmbito e princípios do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de oitenta 

 

Figura 145 – Instrumentos existentes no contexto operativo do PRAUD tendo por base a matriz de referência da 
década de oitenta 
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Figura 146 – Objectivos do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de oitenta 



902 

 

Figura 147 – Distribuição dos papéis no PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte I) 
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Figura 148 – Distribuição dos papéis no PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte II) 

 

Figura 149 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte I) 
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Figura 150 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de oitenta (parte II) 
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6.3.2.3 Enquadramento da actuação 

Os documentos produzidos entre 1988 e 1989 que serviram de base ao enquadramento 
da actuação dos GTL não se afastam na generalidade do “quadro de actuação” 
estabelecido para o PRU Neste contexto, não será realizada uma análise comparativa 
desta matéria para o período em questão, dado que a realizada a propósito do “quadro 
de actuação” do PRU permanece válida25 na sua generalidade. No entanto, considerou-se 
ser importante incluir uma breve revisão destes documentos na medida em que 
influenciaram a operacionalização do programa nos anos que se lhes seguiram. 

O primeiro documento que interessa analisar é a publicação da DGOT, de 1989, sobre a 
intervenção dos GTL nas áreas urbanas degradadas26. Esta pequena publicação contou 
com contribuições da CCRN e do IPPC, e tinha por objectivo «esquematizar algumas 
orientações de carácter genérico à intervenção e enquadramento dos Gabinetes e à sua articulação 
com os organismos da Administração Central com empenhamento no processo»27. 

Este documento encara a intervenção nas áreas degradas de uma forma mais continuada 
que a preconizada pelo diploma legal, considerando que o período de dois anos não é 
suficiente para dar resposta aos objectivos dessas mesmas intervenções. Por esta razão, 
“aconselha” os GTL a que actuem de forma a «consolidar, por um lado, uma prática local de 
reabilitação e a garantir, por outro lado, a sua continuidade como componente da política urbanística 
futura do município»28. 

Neste contexto, definem-se como objectivos fundamentais da actuação dos GTL para o 
período de dois anos de comparticipação: 

o a criação de uma dinâmica de intervenção na área; 

o a elaboração de um PP ou plano de salvaguarda. 

São definidos ainda outras directrizes para a actuação, designadamente: 

o integrar e articular a intervenção, em especial o plano a realizar, com o 
ordenamento do território, designadamente, com as outras figuras de plano 
existentes para a área; 

o desempenhar um papel activo na gestão urbanística da área, em especial mediante 
a realização e implementação de medidas preventivas ou normas provisórias e a 
apreciação de licenciamentos para obras na área de intervenção e na sua 
envolvente; 

o enquadrar a estratégia de intervenção com o estudo da evolução histórica da 
área; 

                                            
25 Ver ponto 6.2.3 O “quadro de acção”. 
26 Direcção-Geral do Ordenamento do Território – Intervenção dos gabinetes técnicos locais em áreas urbanas degradadas. 
27 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 26, pág. 5. 
28 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 26, pág. 7-8. 
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o assumir uma atitude dinâmica de intervenção, valorizando a imagem e a inserção 
da área no conjunto e reforçando a sua «ambiência humana e cultural própria»29; 

o concretizar a intervenção no terreno, mediante a realização de projectos e o 
acompanhamento de obras em três grande áreas: infra-estruturas e espaços 
públicos; equipamentos; e edifícios públicos e privados; 

o apresentar resultados a curto prazo para mobilizar a população; 

o incentivar e apoiar a população a candidatar-se aos instrumentos de financiamento 
de obras em edifícios existentes. 

Do que foi dito ressalta a proximidade entre estes objectivos e o “quadro de actuação” 
proposto para o PRU, se bem que existam algumas diferenças. Em primeiro lugar, já não 
se defende que a metodologia ideal seja a intervenção dos municípios em substituição 
dos privados, nomeadamente com recurso à expropriação. Adicionalmente, se no 
“quadro de actuação” a dimensão social tinha pouca relevância, agora esta é ainda mais 
reduzida, já não sendo sequer mencionadas questões como o realojamento ou o apoio 
social. O facto de se fazer referência somente ao estudo da evolução histórica, bem 
como à valorização da imagem da área, ilustra claramente a visão redutora tanto do 
âmbito da intervenção, como inclusivamente do entendimento sobre a conservação do 
património. 

Uma outra diferença em relação ao período anterior é que, com a alteração do 
enquadramento legal, já se tornou possível formalizar numa publicação disponível ao 
público em geral que os GTL devem dedicar-se à elaboração de um PP ou “plano de 
salvaguarda”. 

A publicação da DGOT estabelece ainda o faseamento para a actividade dos GTL, que 
sucintamente pode ser esquematizado do seguinte modo: 

o Fase 1 - conhecimento da área de intervenção e contacto com a população. 

o Fase 2 - definição de linhas gerais de intervenção. 

o Fase 3 - apresentação e discussão das linhas gerais com a comissão de 
acompanhamento. 

o Fase 4 – formulação das medidas preventivas; apreciação dos licenciamentos para 
obras na área de intervenção e sua envolvente; realização de exposições, folhetos 
e palestras para sensibilização da população; e elaboração do inquérito e 
levantamento dos edifícios, infra-estruturas, espaços e características 
socioeconómicas; início da preparação de «algumas (poucas) obras exemplares, obras 
“fáceis” mas que possam ter um efeito multiplicativo imediato»30. 

o Fase 5 – elaboração do PP ou plano de salvaguarda; realização das pequenas 
“obras exemplares”. 

                                            
29 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 26, pág. 9. 
30 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 26, pág. 12. 
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Refere-se ainda que «no caso da autarquia ter capacidade para realizar algumas obras, poderá 
também ser elaborada pelo GTL uma candidatura também ao abrigo do PRAUD, que vise a 
comparticipação em obras municipais»31. Esta citação demonstra claramente a separação entre 
a actividade dos GTL e a sua implementação. De facto, aceita-se com total naturalidade 
que a intervenção se resuma à realização de um plano, e que não tenha qualquer 
seguimento ao nível da execução de acções no terreno, que não seja o condicionamento 
das acções dos privados.  

Um aspecto positivo deste documento é a defesa de um acompanhamento mais 
frequente do que o estipulado no diploma legal, bem como da necessidade de promover 
redes de boas práticas e trocas de experiências.  

Por último, importa sublinhar que a renovação urbana praticamente não é mencionada no 
documento. Todo o enquadramento se dirige para os tecidos antigos, tendo por base 
preocupações conservacionistas. Assim, inversamente ao que tinha sucedido com o PRU, 
para o qual se considerou que a redução do âmbito da reabilitação às áreas antigas 
consistia num retrocesso, no caso do PRAUD, a redução do programa à reabilitação, 
deixando de fora a renovação, é um factor positivo a salientar. 

Para além deste documento da DGOT, interessa analisar as actividades que o IPPC estava 
a realizar na mesma altura, com relevância para a actuação ao abrigo do PRAUD. A partir 
de 1988, o IPPC deu início à preparação de um projecto de regulamentação da figura de 
Plano de Pormenor de Salvaguarda e Valorização. Este projecto chegou a ser formalizado 
numa proposta que foi enviada em meados de 1990 a várias entidades para recolha de 
pareceres. Dado que a proposta de regulamentação do IPPC da figura de Plano de 
Pormenor de Salvaguarda e Valorização é indicativa da orientação que estava a ser dada 
na altura relativamente à intervenção nos tecidos antigos, que eram o principal âmbito de 
actuação do PRAUD, fazem-se seguidamente alguns comentários à mesma. 

Tal como foi assinalado no parecer dado pelo LNEC a esta proposta32, o conceito de 
salvaguarda e protecção do património é entendido de forma bastante mais ampla do 
que na Lei n.º 13/85. Com efeito, considera-se que a realização de Planos de Pormenor 
de Salvaguarda e Valorização não se deve restringir às áreas classificadas ou zonas de 
protecção, mas deve abarcar áreas que, pese embora não sejam classificadas, contem com 
uma forte presença de património cultural construído. Esta novidade era de grande 
importância para a reabilitação urbana, já que criava um instrumento de protecção do 
património urbano modesto, tradicionalmente negligenciado pela política cultural em 
Portugal. 

No entanto, este alargamento acarretava novos desafios ao planeamento que não foram 
tidos em consideração: 

«Assim atendendo a que a actual proposta estabelece a equiparação dos PSV [Planos de 
Salvaguarda e Valorização] com os Planos de Pormenor, e sabendo que estes poderão 

                                            
31 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 26, pág. 12. 
32 Ver: Fernando Gonçalves, cit. 21, e Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Departamento de Edifícios – Apreciação e comentários 
ao actual projecto de Decreto-Lei: Planos de Salvaguarda e de Valorização.  
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incidir, em determinadas situações, sobre essas áreas urbanas de dimensões respeitáveis, 
importaria propor uma maior pluralidade de estratégias de intervenção, não se 
concentrando o PSV apenas sobre “o restauro e a preservação da imagem urbana”, como 
aparentemente se ressalta – de forma algo exclusiva – no espírito da actual redacção. 
Esta estratégia exclusiva, poderá ser inadequada, ou mesmo profundamente 
contraproducente, se aplicada nestas escalas.»33 

Com efeito, mantiveram-se em grande medidas as tendências que se vinham a verificar 
relativamente à elaboração dos “planos de salvaguarda”, mais especificamente: 

o perspectiva centrada na preservação da imagem – espaços públicos e envolvente 
exterior dos edifícios; 

o abordagem sectorial e reduzida à dimensão física – pouca consideração pelas 
dinâmicas em presença e pela perspectiva de desenvolvimento da área; 

o pouca preocupação com a operacionalização dos planos. 

o pouca atenção concedida à participação do sector comunitário – população local, 
associações de defesa do património, entre outros. 

Na prática, a actuação dos GTL enquadrada por esta perspectiva de Plano de Salvaguarda 
e Valorização era ainda menos integrada do que a preconizada no “quadro de actuação” 
do PRU, já que este incluía um conjunto de objectivos mais amplos do que os 
contemplados na proposta de regulamentação (ver Tabela 30). Estava no entanto de 
acordo com a perspectiva adoptada pelo documento da DGOT de 1989 analisado 
anteriormente. 

No entanto, apesar de todos os problemas apontados, há que ter em conta dois 
aspectos: 

o a proposta de regulamentação ainda era uma proposta – ou seja, ainda seria alvo 
de posterior aperfeiçoamento; 

o a proposta de regulamentação fazia parte de um processo mais amplo, muito 
positivo, de aproximação entre a política de conservação do património e a 
política de ordenamento do território. 

De facto, as recomendações internacionais sobre a conservação do património 
construído desde a década de sessenta até à actualidade sublinham reiteradamente o 
importante papel do ordenamento do território nesta matéria. A coordenação destas 
duas políticas é inclusivamente encarada como um dos elementos mais importantes para 
alcançar o objectivo da conservação. Por outro lado, apesar de a reabilitação urbana não 
se restringir à conservação do património, a última é um dos seus princípios e objectivos 
centrais. Neste sentido, o processo de coordenação, que estava em curso em Portugal, 
entre as políticas da conservação do património cultural e do ordenamento do território 
tem se ser assinalado como um aspecto muito positivo, que poderia ter dado grandes 

                                            
33 Laboratório Nacional de Engenharia Civil, Departamento de Edifícios, cit. 32. 
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contributos para os processos de reabilitação urbana, e em especial, para o objectivo da 
conservação do património urbano.  

O facto de se estar a criar um instrumento de protecção do património, que abrangia os 
tecidos urbanos não classificados, e o facto de se ter incluído o IPPC no âmbito do 
PRAUD são dois dos resultados mais visíveis dessa coordenação, que concorreria para 
aumentar a qualidade e a celeridade dos processos de reabilitação urbana. Com efeito, 
como muitos dos GTL operavam em áreas classificadas, as suas propostas tinham de ter 
parecer positivo do IPPC, o que representava uma delonga substancial dos processos. 
Adicionalmente, como não existiam critérios pré-estabelecidos de apreciação das 
propostas, esta dependia da ponderação dos técnicos, sendo feita caso a caso. Neste 
contexto, as equipas dos GTL – bem como os restantes actores – tinham pouco 
conhecimento à partida dos condicionalismos que deviam ser considerados na formulação 
das propostas. Assim, a inclusão do IPPC no acompanhamento e no financiamento dos 
GTL facilitava consideravelmente a elaboração e a aprovação das propostas, garantindo 
simultaneamente que os objectivos da protecção do património cultural eram tidos em 
consideração.  

Neste contexto, foi iniciada, por parte dos técnicos do IPPC em cooperação com os da 
DGOT, uma tentativa de elaboração de critérios uniformes para o inquérito e o 
levantamento do edificado, bem como para a apreciação das propostas. Esta definição de 
critérios teria vantagens tanto para os GTL – que não ficavam dependentes de 
apreciações casuísticas –, como para o IPPC – que passaria a poder contar com um 
conjunto de recursos extra na elaboração do inventário do património construído 
nacional. 

Um último aspecto a sublinhar prende-se com as considerações relativas às equipas 
técnicas responsáveis pela elaboração dos Planos de Pormenor de Salvaguarda e 
Valorização, que segundo a proposta deviam ser «obrigatoriamente coordenadas por um 
arquitecto»34. Este artigo estava em consonância com o recém-adoptado Decreto-Lei n.º 
205/88, de 16 de Junho, que determinou como sendo da exclusiva responsabilidade dos 
arquitectos a subscrição de projectos de obras de recuperação, conservação, adaptação 
ou alteração dos bens imóveis classificados ou em vias de classificação e das respectivas 
zonas espaciais de protecção. Em linha com estas disposições, todas as equipas técnicas 
dos GTL que funcionaram até 200635 foram coordenadas por um arquitecto. Esta 
situação verificou-se até mesmo no caso do GTL da zona intramuros de Óbidos, que 
esteve em funcionamento entre 1999 e 2001, e onde o único arquitecto da equipa, 
apesar de estar a tempo parcial, assumiu a responsabilidade da sua coordenação.  

6.3.2.4 Operacionalização 

Apesar do panorama traçado, os piores cenários que se podiam auspiciar para a 
implementação do PRAUD, e que consistiam no financiamento de operações de 

                                            
34 Instituto Português do Património Cultural – Planos de Salvaguarda e Valorização: Projecto de Decreto-Lei, art.º 6.º, ponto 3, pág. 6. 
35 Em 2006 entrou em funcionamento o GTL de Miranda do Douro, cuja coordenação esteve a cargo de um jurista. 
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renovação urbana, não se vieram a verificar. Para tal contribuíram alguns factores, dos 
quais se destacam: 

o o facto de os GTL estarem fortemente associados com a reabilitação dos tecidos 
antigos; 

o uma vontade real por parte de muitos municípios de acudirem à degradação do 
património local mais emblemático; 

o o pendor conservacionista da Divisão de Renovação e Reabilitação, responsável 
global pelo programa; 

o o processo de aproximação entre a política de conservação do património e a de 
ordenamento do território que se tinha começado a desenvolver no ano anterior. 

Com efeito, tal como tinha acontecido com o PRU, aplicação do PRAUD foi limitada aos 
tecidos antigos. A este respeito considera-se de bastante interesse verificar como dois 
instrumentos com âmbitos tão diferentes como o PRU e o PRAUD – o primeiro apoiava 
a reabilitação de qualquer área degradada, enquanto o último previa a reabilitação dos 
“centros históricos” e a renovação do restante tecido urbano – acabam por ser tratados 
de forma equivalente na sua operacionalização, devido ao papel “mediador” e de 
“filtragem” da estrutura administrativa que os geria. Com efeito, tecem-se frequentemente 
reflexões sobre o papel das leis e dos seus beneficiários para a implementação das 
políticas, e esquece-se este aspecto fundamental, que é a estrutura vertical de actores que 
faz a mediação entre os diplomas legais e o terreno. No caso do PRU e do PRAUD a 
importância dessa estrutura foi determinante – tanto nos seus aspectos positivos como 
negativos. A sua influência foi tal que nunca transpareceu em nenhum documento escrito 
sobre o PRAUD, incluindo documentos de enquadramento, artigos de revistas e até 
estudos académicos posteriores, que este podia financiar a renovação urbana.  

Mais uma vez, e lamentavelmente, não cabe neste trabalho uma análise aprofundada do 
papel da estrutura vertical de actores na implementação das políticas públicas, ficando 
somente registada a sua importância no processo específico do PRU e do PRAUD, bem 
como o potencial interesse de aprofundar o conhecimento sobre esta matéria. 

Quanto à implementação das disposições constantes do Despacho conjunto da SEC e da 
SEALOT, esta teve como resultado a comparticipação relativa ao funcionamento dos 
GTL passasse a ser dividida igualitariamente entre o IPPC e a DGOT, fincando 37,5% das 
despesas a cargo de cada instituição.  
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Não foi possível apurar com rigor qual foi a recepção que o PRAUD obteve por parte 
das autarquias. Esta situação prende-se com o facto de as candidaturas que tinham sido 
apresentadas ainda durante a vigência do PRU, e que estavam a aguardar despacho, 
terem sido incluídas automaticamente no PRAUD. Assim, das 77 candidaturas avaliadas 
em 1988 para o PRAUD GTL não se consegue distinguir quais foram apresentadas no 
âmbito do PRU e quais as que foram formalizadas já depois da saída do novo programa. 
De qualquer modo, dessas 77 candidaturas somente 14 foram seleccionadas – menos de 
metade das aprovadas no âmbito do PRU. Este facto teve provavelmente influência na 
descida substancial da apresentação de candidaturas ano seguinte, no qual só se 
registaram 21 candidaturas – menos de um terço relativamente ao ano anterior –, das 
quais 12 foram seleccionadas.  

A redução das candidaturas aceites por parte da administração central prende-se 
directamente com o financiamento. Com efeito, o financiamento ao funcionamento dos 
GTL diminuiu consideravelmente. Este aspecto torna-se evidente quando se compara os 
valores da Tabela 33 com os dois primeiros anos de vigência do PRU, período no qual 
foram despendidos mais de 250 mil contos36. Mesmo tendo em conta que a 
comparticipação tinha sido reduzida para 75% das despesas com o funcionamento dos 
gabinetes, e estava repartida por duas entidades, a redução do financiamento foi 
significativa. 

Tabela 33 – PRAUD GTL: Encargos da DGOT por regiões37 

 1988 1989 TOTAL 
Comissão de Coordenação da Região do Norte 6.100 13.500 19.600 

Comissão de Coordenação da Região do Centro 7.700 1.500 9.200 

Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo ---- 6.400 6.400 

Comissão de Coordenação da Região do Alentejo 4.400 3.148 7.548 

Comissão de Coordenação da Região do Algarve ---- 2.000 2.000 
TOTAL 18.200 26.048 44.248 
    

No período de 1988-1989 a administração central ainda estava a tentar saldar, embora 
somente parte, os compromissos assumidos com o PRU, pelo que o investimento em 
novas candidaturas foi reduzido. Esta redução deu-se por duas vias: diminuição das 
candidaturas aprovadas e atraso no início da actividade dos GTL. Com efeito, apesar de 
no período em questão terem sido aprovadas 26 candidaturas, no final de 1989 só 
tinham iniciado actividade 7 GTL de segunda geração.  

Convém referir a propósito do atraso existente no início das actividades dos GTL, que 
este frequentemente ficou a dever-se à dificuldade sentida pelas autarquias em recrutar 
pessoal para as equipas técnicas, em especial nos municípios do interior. No entanto, esse 
problema veio a ter mais incidência a partir da década de noventa pelo que é referido 
mais em detalhe na análise desse período. 

                                            
36 Aproximadamente um milhão e duzentos e cinquenta mil euros. 
37 Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território – Programas de Reabilitação Urbana, Programa de Recuperação de Áreas 
Urbanas Degradadas: Relatório e balanço, pág. 17. 
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Nos primeiros anos do PRAUD ensaiaram-se novas formas de colaboração intermunicipal 
no âmbito dos GTL, que se vieram a repetir nas décadas seguintes. Com efeito, a CCRN 
propôs, em 1989, e foi aceite pela DGOT no mesmo ano, a criação do GTL 
Intermunicipal do Vale do Douro Sul, abrangendo os concelhos de Sernancelhe, 
Penedono, Resende, S. João da Pesqueira, Tarouca, Tabuaço, Armamar, Lamego, 
Moimenta da Beira e Cinfães. Este GTL realizou o levantamento da situação de cerca de 
trinta aglomerados, elaborou o regulamento de gestão geral para toda a área e preparou 
o lançamento e adjudicação de onze PP e um PU38.  

Relativamente ao PRAUD Obras, dado que a DGOT só começou a receber candidaturas 
para este efeito em 1989, não é possível fazer uma análise das actividades no terreno. 
Pode-se no entanto referir que em 1989 as candidaturas foram ainda em menor número 
do que as apresentadas ao PRAUD GTL, totalizando somente 14. Destas, apenas duas 
foram seleccionadas pela DGOT e, mesmo assim, esta não cumpriu com o estabelecido 
nos respectivos protocolos, assinados em 199039. As duas Câmaras que viram as suas 
candidaturas aprovadas em 1989 tiveram de esperar três anos para começarem a receber 
o apoio financeiro prometido pela administração central. 

Neste contexto, a entrada do PRAUD ficou marcada por uma diminuição do apoio 
financeiro da administração central ao programa, tanto no que respeita às equipas 
técnicas como às obras.  

Paralelamente a esta retirada do apoio financeiro por parte da administração central, há 
que sublinhar que alguns dos novos actores no processo estavam verdadeiramente 
empenhados na promoção da reabilitação urbana. Um dos mais activos foi sem dúvida a 
CCRN, que desde muito cedo se envolveu no acompanhamento próximo e na 
elaboração de balanços da actividade dos GTL e produziu propostas de reformulação do 
PRU com base no acompanhamento e nos resultados verificados no terreno40. 
Adicionalmente, como já foi referido, esta CCR adoptava geralmente uma abordagem 
mais ampla e integrada à reabilitação do que a preconizada pela administração central. 

No entanto, o equilíbrio de forças tinha-se já invertido e cada vez mais a reabilitação 
urbana se veria reduzida a uma acção sectorial, centrada na realização de planos e em 
intervenções pontuais e fragmentadas em espaços e edifícios públicos.  

6.3.3 O período 1990-1999 

6.3.3.1 Enquadramento legal 

A década de noventa inicia-se com uma revisão do PRAUD, levada a efeito logo no ano 
de 1990. O Despacho n.º 23/90 da Secretaria de Estado da Administração Local e do 

                                            
38 Comissão de Coordenação da Região do Norte – A reabilitação urbana na região Norte: Balanço e perspectivas 
39 Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 37, pág. 17. 
40 Ver; Comissão de Coordenação da Região do Norte – Programa de reabilitação urbana: Análise da situação na região Norte e 
propostas de actuação; Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 38; e Adriano Zilhão, Ana Margarida Magalhães, Olívia Rito 
– Projecto de trabalho: Observatório de áreas urbanas em processo de reabilitação. 
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Ordenamento do Território trouxe algumas novidades ao programa, das quais se 
destacam: 

o aumento para 25% da comparticipação da administração central com as obras 
realizadas pelos municípios; 

o determinação da não-elegibilidade de despesas relativas à reabilitação de edifícios 
ou partes de edifícios que se destinem a venda ou aluguer para actividades 
industriais, comércio ou serviços, ou a venda para fins habitacionais, nem com 
requisições ou expropriações totais ou parciais de prédios; 

o delegação da responsabilidade do acompanhamento apenas nas CCR, podendo 
ser marcadas reuniões conjuntas quer pela DGOT quer pela Câmara Municipal, se 
alguma das entidades achar conveniente.  

As condições impostas à elegibilidade das despesas diminuem claramente o âmbito das 
obras em edifícios realizadas pelos municípios passíveis de comparticipação. Por um lado, 
tudo o que não seja equipamentos ou habitação não é comparticipado. Não são também 
comparticipadas as despesas com requisições ou expropriações totais ou parciais de 
prédios habitacionais, fincando assim muitas das soluções adoptadas face a necessidades 
de intervenção em substituição dos proprietários ou a necessidades de realojamento. 
Adicionalmente, quando os municípios pretenderem intervir em edifícios de habitação 
que se destinem a venda não têm qualquer tipo de comparticipação, independentemente 
das condições impostas a essa mesma venda.   

É ainda incluído um conjunto de disposições relativas ao pagamento das obras que retira 
o pouco de flexibilidade na fase de execução que ainda restava no diploma anterior. O 
pagamento passa a ser feito pela DGOT segundo o escalonamento acordado no 
protocolo, mediante documento comprovativo dos pagamentos efectuados pelas 
Câmaras Municipais, e visado pela CCR. Caso se pretenda renegociar o escalonamento, e 
caso haja acordo entre as partes, o novo escalonamento só tem efeito no ano seguinte 
ao da sua aprovação, a não ser que esta aconteça antes de 31 de Maio. Adicionalmente, 
os montantes acordados para um dado ano que não tenham sido gastos, caducam sem 
direito a reposição. Estipula-se ainda que se os GTL tiverem comparticipação de outro 
organismo da administração central, a comparticipação por parte do PRAUD é reduzida 
em conformidade. 

O PRAUD começou assim a centrar-se na definição de procedimentos e regras de 
controlo financeiro, que quase parecem sugerir que eram as Câmaras as entidades que 
não estavam a cumprir com os acordos. Mais do que apoiar e incentivar, procura-se agora 
estipular o que não é comparticipado e os passos que têm de ser dados para que a 
comparticipação seja realmente paga.  

O Despacho n.º 23/90 coloca ainda outro problema às Câmaras Municipais. A data limite 
da entrega das candidaturas pelas autarquias já tinha sido definida em 1988 como sendo 
31 de Março. No entanto, o novo diploma legal estipula adicionalmente que a decisão 
final sobre a selecção dessas mesmas candidaturas passa a ter como data o dia 30 de 
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Setembro, «o que, estabelecendo expectativas, inviabiliza à partida a consideração das operações 
nos orçamentos municipais do próprio ano da candidatura»41. 

A tendência que começava a existir para reduzir as intervenções de reabilitação urbana 
no terreno a obras pontuais em espaços públicos e alguns edifícios, está bem patente na 
necessidade que foi sentida de incluir no diploma legal uma disposição determinando 
expressamente que não eram «candidatáveis operações que consistam exclusivamente na 
recuperação de um edifício»42. Já se está imensamente distante do espírito dos CCF, onde se 
integravam apoios de diversas entidades, em diversas áreas, fundamentados num 
Programa de Reabilitação Urbana a médio e longo prazo. 

Dois dos aspectos positivos que se tinham identificado no diploma de 1988 – inclusão da 
DGOT, das CCR e das autarquias nas comissões de acompanhamento e importância 
dada aos aspectos qualitativos no acompanhamento das intervenções – desapareceram 
do PRAUD com o Despacho n.º 23/90. O terceiro aspecto positivo identificado, relativo 
à coordenação e cooperação entre o IPPC e a DGOT, também terminou pela mesma 
altura. 

Com efeito, apesar de o Despacho conjunto da SEC e da SEALOT nunca ter sido 
revogado, na prática a cooperação entre o IPPC e a DGOT no âmbito do PRAUD 
cessou em 199043. Tal como cessaram os esforços relativamente à regulamentação dos 
Planos de Pormenor de Salvaguarda e Valorização.  

A partir de 1990, «na sequência de mudanças de orientação internas»44, o IPPC retira-se do 
processo PRAUD, passando somente a ser informado pela DGOT das candidaturas 
seleccionadas e a poder participar nas comissões de acompanhamento com base na 
importância do património construído em presença na área de intervenção. Mesmo esta 
prática foi sendo progressivamente abandonada e, pouco tempo depois – em 1993 –, 
somente a comissão de acompanhamento de um GTL – o de Santarém – contava com a 
participação do organismo responsável pelo património45.  

Com a extinção do IPPC e a criação do IPPAR em 1992 deu-se por concluída a breve 
tentativa de aproximação entre a política de conservação do património construído e o 
ordenamento do território em Portugal, nunca mais tendo sido empreendidos esforços 
concretos para regulamentar figuras de plano adequadas à conservação dos tecidos 
antigos, nem concertados esforços e recursos no âmbito da reabilitação urbana. 

O enquadramento legal definido em 1990 é, sem alterações significativas, o que se 
manteve em vigor até à actualidade. Não voltou a haver reformulações profundas do 
programa, sendo somente tratadas questões ligadas à sua operacionalização, mais 

                                            
41 Vasco Massapina – Gabinetes Técnicos Locais: Usar de novo?, in Sociedade e Território, pág. 51. 
42 Despacho n.º 23/90, ponto. 6.º, pág. 12699. 
43 Convém referir que mesmo no tempo em que durou, esta cooperação foi atribulada, com atrasos nos pagamentos por parte do 
IPPC às autarquias a serem reportados pelas Câmaras à DGOT, e com uma crescente precariedade comunicativa entre as duas 
instituições (Ver: Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 37, pág. 17. pág. 10). 
44 Carlos Vieira de Faria – Reabilitação urbana em Portugal, in Cadernos municipais, pág. 11. 
45 É de referir que neste caso a comparticipação do segundo ano das actividades foi repartida pelas duas instituições – DGOT e 
Instituto Português do Património Arquitectónico (ex-IPPC) – como acontecia anteriormente. 
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especificamente, os termos de contratação das equipas técnicas. Deste modo, toda a 
análise realidade para as datas posteriores, incluindo o período 2000-2008, tem por base 
o quadro legal que se acaba de descrever. 

Em 1993 saiu o Despacho n.º 19/93 da Secretaria de Estado da Administração Local e do 
Ordenamento do Território que afirma no seu preâmbulo ter como objectivo dar 
resposta à dificuldade encontrada pelas autarquias relativamente ao recrutamento dos 
técnicos necessários para a constituição dos GTL. No entanto, este diploma não trata 
deste problema, mas antes de outra dificuldade com que se debatiam as autarquias, e que 
derivava do facto de muitos dos técnicos serem contratados mediante a celebração de 
contractos de trabalho a termo certo. O recurso aos contratos de trabalho a termo 
certo, dado o seu regime jurídico, não era compatível com a necessidade de flexibilização 
dos prazos de funcionamento dos GTL, de modo a possibilitar que estes pudessem 
concluir as tarefas iniciadas. Terminando o prazo do contracto, muitos municípios viam-se 
na impossibilidade de continuar a poder contar com a equipa, já que nos termos legais o 
contracto não podia ser renovado.  

O Despacho n.º 19/93 veio assim dar a oportunidade de celebrar contractos de aquisição 
de serviços para o recrutamento do pessoal dos GTL, permitindo uma maior flexibilidade 
dos prazos de funcionamento. O sistema remuneratório, qualquer que fosse a opção de 
contratação, mantinha-se indexado às categorias de ingresso na função pública, apesar de 
não serem estas as condições oferecida aos técnicos.  

A dificuldade de recrutamento dos técnicos necessários para a constituição dos GTL 
prendia-se com outros factores que não são abordados pelo diploma, e que estão 
relacionados com a precariedade das condições de trabalho nestes gabinetes. Com efeito, 
enquanto os primeiros GTL tinham algumas perspectivas de serem integrados nos 
quadros das Câmaras Municipais, a partir de 1990 essa possibilidade tornou-se muito mais 
remota. Desde essa data, as Câmaras que desejem integrar a equipa ou parte da equipa 
de um GTL nos seus quadros, com vista a dar seguimento ao processo de reabilitação 
não o podem fazer directamente, tendo de recorrer a um concurso externo de 
provimento. Esta situação, para além dos pesados procedimentos que implica, não 
garante que sejam os elementos da equipa que está a operar no terreno que ganham o 
concurso, o faz com que as Câmaras sejam muito relutantes em recorrer desta via46.  

Este enquadramento faz com que as condições de trabalho oferecidas aos técnicos dos 
GTL sejam muito pouco aliciantes já que o que se oferece é um trabalho temporário, 
com o prazo máximo de dois anos, e com baixa remuneração. Só estes dois factores 
fazem com que os técnicos com alguma experiência não se sintam motivados para 
integrar as equipas. Quando a estes factores se alia a necessidade de deslocação para um 
concelho distante, mesmo nos casos em que o município disponibiliza alojamento, poucos 
são os recém-licenciados que encaram a perspectiva como aliciante.  

                                            
46 Este aspecto foi bastante frisado como sendo ainda na actualidade um obstáculo importante à continuação dos processos de 
reabilitação pelo coordenador dos GTL da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da Região Centro, Arq.º Victor Ferreira, 
quando em 2003 trocou ideias com a autora sobre o funcionamento dos GTL. 
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Estas são as questões ligadas ao recrutamento que, apesar de o Despacho n.º 19/93 
afirmar pretender dar resposta, ficaram de facto por abordar.  

Ainda relativamente ao recrutamento dos técnicos para os GTL, importa referir o 
Decreto-Lei n.º 292/95, de 14 de Novembro, que veio determinar as regras mínimas de 
qualificação técnica das equipas responsáveis pela elaboração dos planos urbanísticos e 
dos projectos e operações de loteamento. Dado que os GTL passaram a ter como 
principal atribuição a realização de planos para a área de intervenção, as disposições 
constantes neste Decreto-Lei tiveram de ser tidas em conta na constituição das equipas 
técnicas a partir de 1995. Deste modo, a maioria das equipas dos GTL passaram a ter 
como composição mínima um arquitecto, um engenheiro civil ou engenheiro técnico civil, 
um arquitecto paisagista, um técnico urbanista e um licenciado em direito, qualquer deles 
com experiência profissional efectiva de pelo menos três anos. Em casos particulares 
podia ser dispensada a participação do arquitecto paisagista, algo que no entanto não 
aconteceu na generalidade dos GTL. 

Reforça-se assim por um lado a exigência relativamente às competências das equipas 
técnicas, não sendo dadas simultaneamente condições que permitam o recrutamento de 
equipas altamente qualificadas, algo que é especialmente necessário quando se trabalha 
com tecidos vivos e com património. 

O Decreto-Lei n.º 292/95 foi o último diploma legal relativo ao programa PRAUD na 
década de noventa. Está assim completa a descrição do enquadramento legal sobre o 
qual se realizou a análise comparativa, que se apresenta no ponto seguinte. 

6.3.3.2 Análise comparativa do enquadramento legal face à matriz de referência 

Dos aspectos focados na descrição do enquadramento legal para o período 1990-1999, 
depreende-se que pouca coisa mudou relativamente ao enquadramento existente em 
1989. No entanto, as alterações introduzidas representaram na sua maioria retrocessos, 
como sejam: 

o retirada da DGOT e das autarquias nas comissões de acompanhamento; 

o maior importância dada aos aspectos procedimentais e ao controlo financeiro do 
que aos aspectos qualitativos das intervenções e à análise dos seus resultados no 
terreno; 

o recuo na coordenação e cooperação entre o IPPC e a DGOT; 

o maiores restrições às acções passíveis de financiamento. 

Neste contexto, não seria expectável um aumento da adequação do programa 
relativamente ao que era defendido no contexto europeu para o mesmo período, e tal 
foi de facto o verificado. 

Este facto é claramente perceptível na observação dos quadros de síntese do final da 
década de noventa, que se apresentam seguidamente (ver FG XXX), e onde aparecem a 
cinza as áreas que não são explicitamente contempladas pelo PRAUD. 
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Para uma mais fácil leitura dos quadros, relembre-se que a década de noventa se 
caracterizou no contexto europeu pela tentativa de colocar as pessoas no centro das 
políticas e do desenvolvimento. Caracterizou-se também pela crescente importância de 
conceitos como o de exclusão social e de desenvolvimento sustentável, que reforçaram a 
necessidade de uma abordagem integrada às múltiplas causas dos problemas e às várias 
dimensões do desenvolvimento. Como foi referido na síntese conclusiva dessa década: 
desenvolvimento urbano sustentável, reabilitação das áreas degradadas e em declínio e 
inclusão social – todos convergem para alcançar o novo desígnio do desenvolvimento 
(aumentar as oportunidades e as escolhas de todos os cidadãos hoje e no futuro), não se 
podendo alcançar um independentemente dos outros.  

Neste domínio a evolução do PRAUD deu-se em sentido inverso. Primeiro foi reduzido à 
dimensão física das intervenções e posteriormente reduziu-se até o âmbito da 
intervenção física. Esta situação reflectiu-se directamente no quadro relativo aos 
objectivos (ver Figura 152), onde a predominância dos cinzas atesta o elevado grau de 
desadequação do PRAUD neste período.  

Ao nível europeu, reconheceu-se também nesta década a importância da reabilitação 
para o desenvolvimento económico e o desenvolvimento local. O “empowerment” 
tornou-se um objectivo central dos processos, por via do qual se pretende aumentar as 
capacidades e as oportunidades dos indivíduos de poderem optar e alcançar uma melhor 
qualidade de vida. 

No contexto nacional, a participação da população não foi aprofundada no âmbito do 
PRAUD. Dado que a população participava essencialmente na execução, e tendo em 
conta que diminuiu a preocupação com a implementação das intervenções – que ficou 
resumida a “umas poucas e pequenas obras exemplificativas” – pode-se de facto 
considerar que se reduziu a participação da população relativamente aos períodos 
anteriores. 

No diz respeito especificamente aos processos, no contexto europeu o investimento no 
seu aperfeiçoamento e desenvolvimento foi considerável. Consolidaram-se as tendências 
que se vinham a desenhar nos anos anteriores – e nas quais o PRU se integrava –, 
tornando-se consensual no final da década de noventa que os processos de reabilitação 
urbana tinham como características essenciais serem estratégicos, multissectoriais, locais, 
partilhados, capacitadores, monitorizados e avaliados. Destas características, o PRAUD 
somente contempla o carácter local, sendo que o acompanhamento, tal como estipulado, 
não se pode considerar, nem remotamente, como monitorização dos processos.  

O facto de se ter separado o PRAUD GTL do PRAUD Obras consistiu noutro 
retrocesso com implicações muito significativas, dado que na realidade deixou de se 
poder considerar que houvesse algo semelhante a um processo de reabilitação na medida 
em que falta a fase de implementação. O PRAUD tornou-se num sistema de 
comparticipação de equipas técnicas para elaboração de planos e num instrumento 
separado de financiamento de algumas obras avulsas. Por esta razão optou-se por não 
apresentar a Figura relativa à metodologia, dado o único ponto comum entre a 
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metodologia de processo do contexto europeu (ver Figura 45) e a do PRAUD ser o 
facto de a iniciativa caber ao sector público.  

No que respeita à distribuição dos papéis, a desadequação aumentou bastante devido 
facto de o aprofundamento da parceria e da participação no contexto europeu não ter 
sido contemplado na evolução do PRAUD.  

Tal como nos casos anteriores, sublinha-se que alguns aspectos relativos ao financiamento 
e aos instrumentos legais e regulamentares complementares surgem a cinza, mas não 
constituem desadequações imputáveis ao PRAUD, pois ultrapassam o seu âmbito, 
remetendo para o contexto geral das políticas nacionais. 

Conclui-se assim que o programa nacional de reabilitação urbana no final da década de 
noventa divergia consideravelmente do que se considerava adequado no contexto 
europeu, sendo inclusivamente um retrocesso face ao “quadro de actuação” do PRU, que 
já estava ultrapassado no final dos anos de setenta.  

 

Figura 151 – Âmbito e princípios do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa 

 

Figura 152 – Objectivos do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa (parte I) 
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Figura 153 – Objectivos do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa (parte II) 
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Figura 154 – Instrumentos existentes no contexto operativo do PRAUD tendo por base a matriz de referência da 
década de noventa 
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Figura 155 – Distribuição dos papéis no PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa (parte I) 
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Figura 156 – Distribuição dos papéis no PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa (parte II) 

 

Figura 157 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa (parte I) 
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Figura 158 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa (parte II) 
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Figura 159 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da década de noventa (parte III) 

6.3.3.3 Enquadramento da actuação 

No que respeita tanto ao enquadramento da actuação como à operacionalização do 
PRAUD, a década de noventa divide-se claramente em dois períodos muito distintos:  

o período de 1990 a 1994, no qual o programa está sob a alçada da DGOT, e que 
se caracteriza por alguma actividade de enquadramento da actuação e um 
acompanhamento próximo das intervenções – com especial relevância para o 
trabalho da CCRN e da CCR do Centro –, mas uma grande falta de investimento 
financeiro na sua operacionalização; 

o período de 1995-1999, em que, já sob a responsabilidade da DGOTDU, deixa de 
existir qualquer preocupação visível com a orientação conceptual das 
intervenções, reduzindo-se o acompanhamento à verificação quantitativa da 
execução dos planos previstos e da conformidade dos comprovativos de 
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despesas, mas no qual, simultaneamente, houve um aumento do investimento 
financeiro. 

Dado que grande parte do trabalho desenvolvido neste período com vista a enquadrar a 
actuação dos GTL não foi realizada pela DGOT mas pela CCRN, o facto de ter ocorrido 
uma mudança na estrutura da primeira não parece por si só poder justificar a diminuição 
da importância dada a esta matéria. Embora não tenham sido apuradas de forma 
conclusiva as razões subjacentes a esta mudança, avança-se a hipótese de estas terem 
estado relacionadas com  a falta de investimento da administração central no programa e, 
paralelamente, o aumento do financiamento comunitário direccionado para as áreas 
urbanas a partir de 1994 – altura em que o financiamento à política regional passou para 
30% do orçamento comunitário global, e em que foi lançada, por exemplo, a Iniciativa 
Comunitária URBAN. O facto de o PRAUD manter uma abordagem muito sectorial, 
nitidamente desadequada para dar resposta aos problemas das áreas degradadas e em 
declínio, e de a sua dotação financeira na primeira metade da década ter sido residual, 
parece ter tido como resultado que os actores mais empenhados na reabilitação urbana 
se tenham voltado para outras fontes, que davam um maior contributo para a matéria, 
tanto ao nível do financiamento como da abordagem. Um dos elementos que sustentam 
o avançar desta hipótese é o facto de a CCRN ter continuado a desenvolver trabalho na 
área da reabilitação urbana, tendo agora como objecto de estudo essencialmente os 
programas co-financiados pela UE47. 

Foi também em 1994 que foi lançado o Programa de Consolidação do Sistema Urbano 
Nacional e Apoio à Execução dos Planos Directores Municipais (PROSIURB), que tinha 
como objectivo principal a promoção do desenvolvimento dos centros urbanos 
localizados fora das duas áreas metropolitanas (e das regiões autónomas). Dado que este 
programa possibilitava actuar em mais domínios que o PRAUD e tinha um apoio 
financeiro mais relevante, o seu surgimento pode também ter contribuído para que o 
PRAUD fosse sendo votado ao esquecimento. 

Não obstante, houve ainda alguma actividade desenvolvida no início da década de 
noventa que importa analisar. O primeiro documento lançado neste período consiste 
numa publicação da CCRN de 1991, intitulada Planos de pormenor de reabilitação urbana: 
Termos de referência»48. Com efeito, face ao abandono do processo de regulamentação 
dos Planos de Pormenor de Salvaguarda e Valorização, e dado que o objectivo central da 
actuação dos GTL passou a ser a elaboração de planos, a CCRN considerou que era 
necessário fornecer algum apoio nesta matéria. 

Este documento integra já as disposições que tinham sido introduzidas pelo Decreto-Lei 
n.º 69/90, de 2 de Março, relativo à regulamentação da elaboração, aprovação e 
ratificação dos planos municipais de ordenamento do território. Assim, tendo em conta o 
novo enquadramento legal e a experiência que tinha adquirido mediante o 

                                            
47 Ver, por exemplo: Comissão de Coordenação da Região do Norte – Re-Urbe: Levantamento de áreas para reabilitação urbana – 
Programa integrado de reabilitação urbana. 
48 Comissão de Coordenação da Região do Norte – Planos de pormenor de reabilitação urbana: Termos de referência. 
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acompanhamento das actividades dos GTL, a CCRN propôs uma metodologia geral que 
considerava adequada para a elaboração de planos que tivessem por objectivo a 
reabilitação urbana. Esta metodologia, apesar de um pouco mais detalhada, segue na 
generalidade a sequência apresentada pela publicação da DGOT de 1989, já analisada 
anteriormente49.  

Um outro documento publicado pela CCRN no ano seguinte apresenta um maior 
desenvolvimento da metodologia, englobando o faseamento global das actividades a 
desenvolver pelos GTL nos 2 anos de financiamento (ver Tabela 34). O documento em 
questão intitula-se Gabinetes Técnicos Locais: Um guião de apoio50 e tinha como objectivo 
servir de referência para o decurso das actividades dos GTL da região Norte.  

Tabela 34 – Metodologia de intervenção dos GTL 51 

1ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 0  7ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 12 

Redefinição da área de intervenção 

Conhecimento da área de intervenção 

Sensibilização da população 

Programa de actividades 

 
 
 

 

 
 
 

 

Contacto com a população 

Projectos e acompanhamento de obras 

Gestão do território 

2ª Fase do Plano de Pormenor 

Pedido de prorrogação do prazo de vigência 
2ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 2  8ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 14 

Conhecimento da área de intervenção 

Sensibilização da população 

Inventário dos edifícios e das obras prioritárias 

Regulamento prévio 

 
 
 

 

 
 
 

 

Discussão com a população da 2ª Fase do Plano de Pormenor 

Projectos e acompanhamento de obras 

Gestão do território 

3ª Fase do Plano de Pormenor 

Candidatura ao PRAUD Obras 

3ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 4  9ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 16 
Contacto com a população 

Proposta para elaboração de plano de pormenor 

Projectos para obras prioritárias 

Gestão do território 

 
 
 

 

 
 
 

 

Contacto com a população  

Projectos e acompanhamento de obras 

Gestão do território 

3ª Fase do Plano de Pormenor 
4ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 6  10ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 18 
Contacto com a população 

Projectos para obras prioritárias 

Acompanhamento das primeiras obras 

Gestão do território 

1ª Fase do Plano de Pormenor 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Discussão com a População da 3ª Fase do Plano de Pormenor 

Projectos e acompanhamento de obras 

Gestão do território 

5ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 8  11ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 20 
Contacto com a população 

Projectos e acompanhamento de obras 

Gestão do território 

1ª Fase do Plano de Pormenor 

 
 
 

 

 
 
 

 

Contacto com a população  

Implementação do Plano de Pormenor 

Gestão do território 

6ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 10  12ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 22 
Discussão com a população da 1ª Fase do Plano de 
Pormenor 

Projectos e acompanhamento de obras 

Gestão do território 

2ª Fase do Plano de Pormenor 

Pedido de prorrogação do prazo de vigência 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

Contacto com a população  

Implementação do Plano de Pormenor 

Preparação da revisão da candidatura ao PRAUD 

Relatório Final 

   13ª Reunião com a comissão de acompanhamento Mês 24 

 

                                            
49 Ver ponto: 6.3.2.3 Enquadramento da actuação. 
50 Comissão de Coordenação da Região do Norte – Gabinetes Técnicos Locais: Um guião de apoio. 
51 Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 50. 
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A metodologia da  Tabela 34 sintetiza de forma muito detalhada o quadro geral das 
actividades dos GTL de segunda geração. A abordagem muito variável e flexível, 
englobando conjuntos de actividades e programações muito diversas, adaptada ao 
contexto e às circunstâncias locais, tinha-se tornado uma coisa do passado. Com o 
PRAUD é perfeitamente possível tipificar as actividades dos GTL, que se dedicam 
essencialmente à realização de planos de pormenor, realização de alguns projectos e 
acompanhamento de obras e à gestão urbana – entendida neste contexto como 
apreciação de licenciamentos para a área de intervenção e envolvente próxima e 
produção de medidas preventivas ou outros regulamentos normativos.  

Sublinha-se de novo o facto de os objectivos principais do PRU terem sido 
completamente abandonados, nomeadamente, o papel da reabilitação na política de 
habitação, não sendo sequer mencionadas nesta extensa listagem apresentada na 
Tabela 34 quaisquer actividades ligadas ao realojamento ou ao apoio social.  

Ainda em 1992, a CCRN lançou outra publicação dedicada ao PRAUD52, onde faz um 
balanço da actividade até à data na região, e aponta algumas pistas para o seu 
desenvolvimento futuro. No que diz respeito às propostas de evolução futura do 
programa, propõe-se como vias a seguir: 

o possibilitar uma maior flexibilização da composição e dimensão dos GTL, de 
modo a dar resposta ao leque variado de situações que se verificam no terreno; 

o reforçar em termos académicos e técnico-profissionais o tratamento dado às 
questões da reabilitação urbana; 

o fomentar uma maior interligação entre as diversas áreas de actuação (habitação, 
cultura, turismo, entre outras); 

o assumir claramente a interdisciplinaridade entre entidades com competências nas 
questões da reabilitação urbana e no território; 

o promover uma maior articulação entre os organismos que podem contribuir para 
a reabilitação urbana (referindo-se explicitamente o INH, o IGAPHE e a SEC); 

o ter em conta a necessidade de implementar e executar os instrumentos de 
planeamento; 

o inverter a situação de esvaziamento orçamental; 

o criar ao nível dos programas nacionais comparticipados pela UE vertentes voltadas 
especificamente e exclusivamente para a reabilitação urbana; 

o criar apoios financeiros eficazes para a reabilitação das habitações privadas. 

Como se pode verificar por estes pontos, a postura da CCRN vai no sentido de 
promover uma reformulação do programa que o torne mais adequado às necessidades 
da reabilitação urbana, tendo em conta muitos dos aspectos que estavam a ser 

                                            
52 Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 38. 
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defendidos na altura no contexto europeu. No entanto, nunca mais se intentou uma 
reformulação do PRAUD. 

Quanto à segunda metade da década de noventa, com a reformulação da DGOT e a sua 
passagem a DGOTDU várias coisas se alteraram relativamente à orgânica da instituição 
que tiveram influência no tratamento dado às questões da reabilitação urbana. Com 
efeito, como se pode concluir da observação da Figura 160, em 1994 foi extinta a Divisão 
dedicada especificamente à reabilitação urbana, cujas origens se podem remontar à 
SDRPU criada na década de sessenta.  

 

Figura 160 – Orgânica e atribuições da entidade gestora do PRU e do PRAUD até à década de noventa 

É também no início da década de noventa que saem da instituição praticamente todos os 
elementos que acompanharam o lançamento do PRU e que tinham tido um papel 
importante na defesa da salvaguarda da paisagem urbana53. As competências da instituição 
mudaram bastante entre a década de oitenta e de noventa, levando muitos funcionários a 
não se identificarem com a nova estrutura e o seu novo papel. Com efeito, até meados 
da década de oitenta, a então DGSU promovia estudos e trabalhos de campo – 
sobrepondo-se frequentemente aos actores locais –, onde os seus técnicos tinham um 
papel não só de reflexão sobre as matérias como de aplicação do conhecimento no 
terreno. Com a DGPU, estes passaram acompanhar de perto o trabalho dos actores 
locais, nomeadamente dos GTL, exercendo ainda uma forte influência sobre a acção e 
lançando documentos enquadradores. Em 1988, o acompanhamento passa a ser mais 

                                            
53 Actualmente só se encontra na instituição o Arq.º Ricardo Gaspar, que acompanhou os primeiros GTL, mas que integrou a equipa já 
após a realização do Estudo de Prospecção e Defesa da Paisagem Urbana do Algarve. 
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esporádico. Em 1990 as CCR assumem a total responsabilidade pelo acompanhamento e 
a DGOT reduz a sua actividade à selecção das candidaturas, ao controlo financeiro e à 
verificação do cumprimento de objectivos quantitativos, em especial, se GTL realizaram 
ou não os instrumentos de planeamento acordados nos protocolos. 

Neste enquadramento deixou de fazer sentido a manutenção de uma divisão dedicada à 
reabilitação urbana, e o controlo do PRAUD passou para a Direcção de Serviços de 
Programação e Gestão Financeira. A gestão do programa separou-se da produção de 
conhecimento sobre a matéria, que a ter lugar caberia à Divisão de Estudos e 
Planeamento.  

Assim, na década de noventa quebrou-se a linha veio sendo traçada desde a década de 
sessenta, e que ainda ligava o PRAUD a trabalhos como o Estudo de Prospecção e 
Defesa da Paisagem Urbana do Algarve. 

Estas alterações tiveram repercussões logo em 1995. Neste ano foram elaborados dois 
documentos que interessa analisar: um documento de orientação interna sobre os 
critérios de apreciação das candidaturas ao PRAUD, da Direcção de Serviços de 
Programação e Gestão Financeira, e uma publicação de divulgação sobre reabilitação 
urbana da Divisão de Estudos e Planeamento54. Uma primeira conclusão que se pode tirar 
da análise dos dois documentos é que não existe uma relação directa entre estes, ou seja, 
não é perceptível uma relação entre os critérios de apreciação das candidaturas ao 
PRAUD e a abordagem à reabilitação urbana patente na publicação da Divisão de 
Estudos e Planeamento. Ao contrário do que acontecia anteriormente – por exemplo no 
“quadro de actuação” elaborado pela DGPU –, os critérios deixam de ser produzidos em 
paralelo com o desenvolvimento de conhecimento sobre a matéria da reabilitação urbana 
na instituição, mas passam antes a relacionar-se com as prioridades estabelecidas para a 
gestão do ordenamento do território e o desenvolvimento urbano. 

Tal pode ser desde logo antevisto pela redacção dada às competências da DGOTDU na 
matéria: «São atribuições da DGOTDU: (...) promover a execução de programas e projectos e 
consolidação do sistema urbano nacional, nomeadamente acções de reabilitação e renovação 
urbanas»55. Ou seja, a reabilitação urbana é agora vista como um instrumento para a 
consolidação do sistema urbano nacional, mais do que um instrumento para a salvaguarda 
do património urbano, como acontecia anteriormente, ou como um instrumento da 
política de habitação, como pressupunha o diploma legal do PRU. A este propósito é 
interessante verificar que na prática, a reabilitação urbana nunca foi encarada como um 
instrumento de promoção da coesão social e territorial mediante a intervenção em áreas 
degradadas e em declínio, que é um dos principais aspectos que a caracterizam. 

Os novos critérios de selecção e respectivas ponderações apresentam-se na Tabela 35. 
Pela observação desta Tabela pode-se verificar que o compromisso relativamente à 
realização do Plano de Pormenor de Salvaguarda por parte dos GTL é ainda um dos 

                                            
54 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, Direcção de Serviços de Estudos e Planeamento 
Estratégico – Reabilitação urbana.  
55 Decreto-Lei n.º 271/94, art.º 2, alínea g. 
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principais critérios de selecção, mas tal não é relacionado com o valor do património em 
presença. Com efeito, ao analisar a Tabela 35 verifica-se que uma candidatura ao PRAUD 
GTL valoriza a realização de um Plano de Pormenor de Salvaguarda nas em nenhum 
campo analisa se a área tem património construído com valor cultural associado. Já no 
caso das obras este aspecto é considerado.  

Tabela 35 – Critérios de selecção das candidaturas ao PRAUD e respectivas ponderações56 

Apreciação do interesse regional (50)  

 

PRAUD GTL – compromisso em elaborar o Plano de Pormenor de Salvaguarda; 
composição da equipa, sua adequação aos objectivos e articulação com os serviços do 
município (50) 

 
PRAUD Obras – descrição da operação; valor patrimonial e funcional; urgência da 
operação e existência de estudos apropriados (50) 

Localização estratégica no território (30)  

 Localização no perímetro urbano da sede do concelho (5) 

 
Centro urbano servido a menos de 15 Km pela rede viária fundamental ou por itinerário 
complementar (7,5) 

 Localização em área de interesse para o aproveitamento e dinamização turística (5) 

 Centro urbano incluído em zona considerada na Rede Nacional de Áreas Protegidas (7,5) 

Alargamento da aplicação do programa (5)  

 Municípios que ainda não beneficiaram do programa (5) 
Concertação com instrumentos de 
planeamento e co-financiamento por outros 
programas (15)  

 Acções já reconhecidas em planos e programas aprovados (15) 
  

Como exemplo do paradoxo, repare-se que uma candidatura para a criação de um GTL 
com a finalidade de realizar um Plano de Pormenor de Salvaguarda para uma área sem 
qualquer valor patrimonial e sem necessidade de intervenção seria mais valorizada do que 
uma candidatura que se propusesse a actuar numa área com carências graves e com 
património em avançado estado de degradação, mas que não tivesse por objectivo a 
realização de um plano. 

Outro aspecto que interessa analisar é a valorização das candidaturas relativas a áreas 
com potencial de desenvolvimento, ou seja, acções encaradas como instrumentos para a 
“consolidação do sistema urbano nacional”. Esta vertente é bastante pontuada – valendo 
30 pontos –, e é a única que avalia especificamente a área de intervenção. No entanto, 
mais do que a área em questão, analisa-se o seu enquadramento na perspectiva de 
verificar se esta se localiza em zonas com potencial de desenvolvimento – sedes de 
conselho, áreas com boas acessibilidades, áreas pertencentes a Regiões Específicas de 
Aproveitamento Turístico (REAT) ou Eixos de Desenvolvimento Turístico (EDT)57 ou à 
Rede Nacional de Áreas Protegidas.  

A valorização destes parâmetros e a ausência de quaisquer parâmetros que tenham em 
conta o estado de degradação, declínio ou carência das áreas de intervenção resulta na 
transformação da reabilitação urbana numa política de competitividade e na negligência 

                                            
56 Informação n.º IT-DAA/DSPGF-271/95 da Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano: Critérios de 
hierarquização e de selecção de candidaturas ao PRAUD-GTL e ao PRAUD-Obras. 
57 As áreas pertencentes às REAT e aos EDT foram estabelecidas no Despacho Normativo n.º 42/87, pág. 1677.  
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do seu papel para a coesão. As áreas degradadas e em declínio localizadas nas zonas mais 
deprimidas são prejudicadas nesta grelha de avaliação e, paralelamente, áreas bem 
localizadas são mais pontuadas, independentemente das suas necessidades de 
intervenção. No caso do PRAUD GTL esta situação é ainda mais reforçada do que no 
caso do PRAUD Obras, onde se leva em linha de conta o estado de conservação do 
objecto de intervenção.  

Neste contexto pode-se afirmar que, tendo em conta que o âmbito de actuação da 
reabilitação urbana são as áreas degradadas e em declínio, o PRAUD não é entendido 
como um instrumento de apoio à reabilitação urbana, mas como num instrumento de 
reforço da competitividade das áreas urbanas, mediante a reabilitação física das áreas de 
intervenção.  

Esta última constatação vai de encontro à prioridade estabelecida para a actuação da 
DGOTDU de consolidação do sistema urbano nacional. A relação próxima entre os 
apoios do Estado e as prioridades por este estabelecidas é um factor positivo e que deve 
ser implementado. Neste sentido, o que se critica não é a compatibilização entre os 
apoios e as prioridades, mas o facto de não ser uma prioridade a reabilitação urbana na 
sua verdadeira acepção – como um meio de inverter as tendências de declínio e a 
degradação das áreas urbanas, promovendo a sua integração no processo de 
desenvolvimento global das áreas em que se inserem e, por esta via, dando contributos 
para a coesão social e territorial, factores essenciais para o desenvolvimento sustentável e 
para a competitividade.  

Relembre-se a este propósito que no âmbito da análise da evolução da reabilitação 
urbana no contexto europeu se verificou que a sua importância para a competitividade 
não advinha de esta intervir em áreas competitivas, mas da prossecução dos seus 
objectivos ambientais, sociais e culturais. Tal como foi referido na síntese conclusiva da 
década de noventa58, é por via da qualificação ambiental, da promoção da coesão social e 
da conservação do património das áreas degradadas e em declínio que se gera a maioria 
das externalidades positivas da reabilitação urbana para a competitividade e o 
crescimento económico.  

Conclui-se assim que embora o PRAUD continuasse a estar em vigor e a reabilitação 
urbana fosse expressamente referida no âmbito das competências da DGOTDU, não 
existia de facto uma política de reabilitação urbana, nem esta era considerada como uma 
prioridade. O esvaziamento do conteúdo do programa face ao objectivo da reabilitação 
urbana que se vinha a processar desde a reformulação do PRU aumentou ainda mais em 
1995, enquanto no contexto europeu a aposta na reabilitação urbana era crescente.  

Uma abordagem muito diferente à reabilitação urbana pode encontrar-se na publicação, 
também de 1995, da Divisão de Estudos e Planeamento da DGOTDU sobre este tema59. 
O documento em questão faz uma análise global do enquadramento da reabilitação 

                                            
58 Ver ponto 4.4 Síntese conclusiva. 
59 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, Direcção de Serviços de Estudos e Planeamento 
Estratégico, cit. 54.  
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urbana, onde fica patente uma visão muito mais integrada e abrangente que a adoptada 
no âmbito do PRAUD. Apesar de a publicação não se dedicar especificamente ao 
programa, analisa sucintamente as suas limitações, apontando caminhos e áreas de 
actuação que nunca vieram a ser aplicados. No que respeita à necessidade de adequar os 
GTL e as intervenções de reabilitação urbana aos contextos, e à necessidade de adoptar 
uma abordagem integrada refere-se: 

«O conhecimento que foi adquirido sobretudo na última década, com a aplicação dos 
programas PRU e PRAUD, leva-nos a assumir que cada caso necessitará sempre do seu 
método próprio, uma vez que a reabilitação urbana, entendida na sua similitude com a 
“cirurgia urbana”, já não é hoje o estabelecimento de princípios de “alinhamentos” e de 
“perfis tipo” que PGU [Planos Gerais de Urbanização] anteriores recomendavam para os 
Centros Históricos, ( ...quando recomendavam), ou dos conhecidos “zonamentos” da 
década de setenta. 

As operações de restauro de edifícios poderão ser um investimento a curto prazo, 
competitivo com a “renovação/reconstrução” (…) mas as efectivas operações de 
reabilitação urbana pelas diferentes componentes que as integram, têm de ser 
forçosamente encaradas como um instrumento a logo prazo e de âmbito intersectorial, 
tirando partido precisamente das complementaridades em que actuam e que 
proporcionam. 

Sabe-se pela, experiência, os resultados práticos da falência dos melhores planos, quando 
na sua gestão não fica assegurada a participação equilibrada e em tempo oportuno dos 
seus principais agentes. E neste aspecto julga-se importante salientar as necessidades de 
sintonia técnico-política com as propostas dos planos e o envolvimento, desde a sua fase 
preliminar, dos proprietários e outros agentes de desenvolvimento entre si, e destes com o 
município, através de uma forte componente de participação/adesão dos moradores e 
utentes da cidade.»60 

Este texto identifica ainda aspectos que condicionavam o PRAUD e, de forma mais geral, 
a reabilitação urbana em Portugal (ver Tabela 36). Neste âmbito são referidas muitas das 
questões que já foram abordadas neste trabalho a propósito da análise do PRU e do 
PRAUD, bem como outras questões importantes que dificultavam a operacionalização da 
reabilitação urbana na época. No entanto, a identificação dos aspectos que 
condicionavam o PRAUD e a política de reabilitação por uma das Divisões da própria 
DGOTDU não deu lugar a nenhum tipo de reformulação quer do programa quer do seu 
quadro de actuação.  

Como já foi referido, este documento não foi produzido no âmbito da Direcção 
encarregue do PRAUD – que se dedicava essencialmente à gestão financeira dos 
programas – mas antes na Direcção de Serviços de Estudos e Planeamento Estratégico. 
Talvez a separação entre produção de conhecimento e gestão dos programas tenha 
dificultado a implementação prática das conclusões resultantes da produção de 
conhecimento, ou talvez tenham existido instruções superiores no sentido de manter a 
situação tal como estava – não se conseguiu apurar no âmbito deste trabalho quais foram 
razões subjacentes a esta diferença de posturas. No entanto, o que se pode verificar é 

                                            
60 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, Direcção de Serviços de Estudos e Planeamento 
Estratégico, cit. 54 pág. 42. 
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que existem documentos datados de 1995, produzidos na DGOTDU, onde é patente 
uma análise crítica da actuação da própria administração central no domínio da 
reabilitação até à data, e que não tiveram qualquer consequência no desenvolvimento do 
PRAUD. Como resultado, grande parte dos aspectos referidos na  Tabela 36, 
identificados há década e meia atrás, continuam tão actuais hoje como o eram então. 

Tabela 36 – Aspectos limitadores da política de reabilitação urbana em Portugal61 

Estado  
- uma tendência ainda privilegiada para a vertente física da reabilitação urbana, com ainda fraca expressão na sua componente social e 
económica, permanecendo assim afastada da prática efectiva chamada de “reabilitação integrada”; 

- fraca articulação processual da prática de reabilitação urbana com os vectores efectivos de desenvolvimento económico e social – política 
de solos, habitação, turismo, património; 

- insuficiência dos incentivos fiscais e financeiros disponíveis, assim como das linhas de crédito dirigidas ao nível local (administração e 
particulares); 

- ausência de uma política de conservação do património cultural (arquitectónico-urbanístico) que vise a sua salvaguarda e valorização em 
articulação com a do ordenamento do território, na sua vertente explícita de reabilitação urbana; 

- inexistência ou desadequação de uma base cadastral do solo urbano, fundamental para qualquer processo de gestão fundiária; 
- insuficiência de preparação técnica e de experiência profissional no campo da reabilitação urbana e da salvaguarda e valorização do 
património construído, por parte de muitos dos agentes envolvidos. 

Autarquias  
- dificuldade de compreensão do valor do património arquitectónico e urbanístico das zonas antigas e degradadas, como factor efectivo de 
desenvolvimento económico e social; 

- alheamento das vantagens (implicações) de natureza socioeconómica, de uma correcta política de reabilitação urbana e de conservação do 
património ao nível da gestão municipal; 

- inexistência de uma política municipal de gestão urbanística para todo o aglomerado que integre as acções de reabilitação urbana, 
enquanto política sectorial; 

- ausência de definição de políticas sectoriais integradoras da prática de reabilitação urbana (por ex. habitação, política de solos, etc.); 
- identificação privilegiada com a prossecução de objectivos de quantidade e dimensão, como sinónimo de desenvolvimento e progresso, 
em detrimento dos de qualidade e de requalificação; 

- insuficiência dos incentivos de atracção à instalação de técnicos ao nível local. 
Sector Empresarial  
- insuficiência de mão-de-obra qualificada (tecnicamente adequada) a nível de operários especializados em conservação e reabilitação de 
edifícios; 

- insuficiência de conhecimentos práticos de construção (métodos construtivos, técnicas e utilização de materiais) nas situações de 
intervenção em edifícios antigos; 

- vocação do mercado da construção civil, orientada quase exclusivamente para o produto “obra nova” esquecendo as tendências 
progressivamente crescentes do mercado para produtos diferentes; 

- desarticulação com a Universidade no que se refere ao aprofundamento de métodos construtivos e materiais de construção dito 
tradicionais, nomeadamente em termos da sua produção ou disponibilização no mercado. 

Universidades  
- insuficiência ou desadaptação dos curriculae nos campos do conhecimento específico ou subsidiários da reabilitação urbana e da 
conservação do património, não só na sua vertente física como também económica e social, (ex. economia urbana, sociologia urbana, etc.), 
pese embora a recente oferta de cursos de pós-graduações nesta área por parte de várias Universidades; 

- inexistência de investigação sistemática ao nível de métodos (saberes e técnicas) e materiais de construção ditos tradicionais, assim como 
no que se refere a processos de restauro, conservação e reabilitação de edifícios. 

Técnicos  
- insuficiência de preparação técnica que os habilite a intervirem correcta e eficazmente nas operações de reabilitação e conservação do 
património construído; 

- descontinuidade e superficialidade do debate técnico no âmbito das metodologias e trocas de experiências; 
- tratamento de zonas a reabilitar, degradadas ou de valor histórico, em alheamento da política urbana respeitante à totalidade do tecido 
construído; 

- alheamento das associações profissionais para aprofundamento e debate desta matéria, que, não se revelando campo exclusivo de 
intervenção de nenhuma especialidade, se constitui como plataforma de cooperação entre várias, na sua complementaridade operativa. 

Particulares  
- alheamento das responsabilidades intervenção/participação que lhes competem neste campo, preferindo relegar para a administração a 
condução do processo; 

- deficiente e insuficiente prática da participação na gestão do espaço urbano e defesa dos interessas locais, originado por um longo passado 
de aceitação de processos conduzidos exclusivamente pela administração sem envolvimento local; 

- ausência de dinâmica própria de operacionalidade no funcionamento de muitas associações constituídas para defesa de interesses locais; 
- incapacidade ou desmotivação dos proprietários e ocupantes das zonas a reabilitar, por insolvência, fraca rentabilidade dos edifícios, ou, em 
consequência de idade avançada, em suportar os custos da reabilitação. 

                                            
61 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, Direcção de Serviços de Estudos e Planeamento 
Estratégico, cit. 59, pág. 51. 
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6.3.3.4 Operacionalização 

Relativamente à operacionalização do PRAUD, importa referir que ao contrário do que 
aconteceu com o PRU não existem recolhas e balanços das actividades concretas de cada 
um dos GTL. Com efeito, as únicas recolhas que analisam a intervenção caso a caso 
destes gabinetes no terreno são da CCRN, e foram efectuadas até 1992. Não há registos 
de as outras CCR terem realizado este tipo recolha e registo individual das actividades 
dos GTL no seu território. Adicionalmente, em documento publicados, somente a CCR 
do Centro apresentou balanços globais das actividades dos GTL da região62. No entanto, 
estes terminam, tal como no caso da CCRN, em 1992. 

A este propósito convém mencionar que o modo como cada uma das CCR 
desempenhou as suas funções de acompanhamento foi muito diversificado. Como já se 
referiu, no início da década de noventa a CCRN desenvolveu uma intensa actividade de 
acompanhamento e de análise dos resultados, a par com uma reflexão teórica sobre a 
reabilitação urbana e o avançar de propostas para reformulação do programa. A CCR do 
Centro centrou as suas actividades ao nível da mobilização e do apoio aos municípios 
para acesso ao programa. Estas duas CCR marcaram também presença assídua em 
encontros nacionais e regionais de GTL, alguns dos quais realizados por sua iniciativa. 
Quanto às outras CCR – Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve – não há registos de 
uma atitude proactiva de mobilização dos municípios e apoio aos gabinetes.  

A título ilustrativo, refira-se que quando as CCR foram contactadas em 2003, no âmbito 
do presente trabalho, com vista à realização do levantamento de todos os GTL que 
tinham funcionado em cada região, a CCR de Lisboa e Vale do Tejo não foi sequer capaz 
de apurar este dado, aconselhando que fosse contactada a DGOTDU. A DGOTDU 
também não tinha essa recolha efectuada na sua globalidade, estando somente em 
condições de fornecer listagens parciais, que não cobriam todo o período de 
funcionamento do PRAUD. Por esta razão, é provável que a listagem apresentada no 
Anexo II deste trabalho de todos os GTL que funcionaram no âmbito do PRAUD seja a 
única compilada até à data. 

A DGOT, e posteriormente a DGOTDU, continuaram a recolher dados sobre o 
PRAUD. No entanto, esses dados são somente quantitativos, nomeadamente, o número 
de elementos dos GTL, realização ou não do instrumento de planeamento, financiamento 
atribuído, conformidade das despesas comprovadas, entre outros. No que respeita ao 
conteúdo concreto das actividades dos GTL ou aos seus resultados no terreno não 
existem registos. Este facto foi reconhecido pela própria instituição quando esta 
pretendeu, ainda em 1993, realizar um balanço do programa63. Na introdução deste 
documento pode ler-se: 

«Por escassez de tempo, não foi possível diversificar as frontes informativas relacionadas 
com esta problemática. Esta circunstância determinou que a recolha de dados necessários 
para a elaboração deste relatório tivesse que restringir-se à análise dos processos 

                                            
62 Ver, por exemplo: 5.º Encontro Nacional de GTL’s – Reabilitação urbana: Gabinetes Técnicos Locais. 
63 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 37, pág. 17. 
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existentes, sobre este assunto, na DSEU [Divisão de Estudos de Renovação Urbana da ex-
DGPU, responsável pelos PRU]. A magreza de dados aí disponíveis explica-se pelo facto 
de neles sem sempre se encontrar a documentação, de ordem técnica, que possibilitaria 
um conhecimento e uma caracterização do trabalho realizado pelos GTL. Na verdade, são 
escassos e demasiado sumários os documentos que inventariam exclusivamente o trabalho 
realizado por aqueles gabinetes e que analisam os impactes locais e regionais das 
intervenções concretizadas, quer a nível urbanístico, quer a nível económico, social e 
cultural. Uma reflexão sobre este assunto é capaz de ser urgente, mas não será disso que 
se ocupará este texto. Não se deixará de referir, no entanto, que a prática de avaliação de 
resultados é uma técnica já utilizada em Portugal, por certos serviços públicos.»64 

Existe neste texto uma clara crítica implícita à actuação da administração central 
relativamente ao PRAUD. Como este texto indica, os únicos registos qualitativos sobre as 
intervenções na DGOT remontam ao tempo do PRU, e mesmo estes são escassos. No 
entanto, apesar de o balanço da DGOT ter identificado este problema em 1993, nada foi 
feito para alterar a situação. Tem-se assim que o único balanço existente do programa 
realizado pela instituição responsável pela sua gestão na década de noventa – e que tinha 
por objectivo «possibilitar (...) uma dinamização»65 do PRAUD –, no que respeita aos 
conteúdos das intervenções e aos resultados no terreno analisa na verdade as actividades 
realizadas no âmbito do programa anterior.  

A transferência de competências da administração central para o nível regional foi feita 
como se tal implicasse uma desresponsabilização do nível superior do governo quanto 
aos resultados da aplicação dos fundos públicos. A DGOT e, posteriormente, a 
DGOTDU, actuaram como se a sua responsabilidade terminasse quando cumprida a 
tarefa de selecção das candidaturas e controlo da execução física – constatação da 
realização de planos ou obras – e financeira do programa. Quando inquirida em dois 
momentos relativamente a este facto, no âmbito do desenvolvimento deste trabalho, as 
respostas obtidas foram: 

o a responsabilidade de acompanhamento é da exclusiva responsabilidade das CCR; 

o o facto de se centrar a actividade dos GTL na elaboração de planos permite a 
recolha de dados quantitativos, o que facilita a justificação das verbas perante a 
tutela. 

Saber se a aplicação destas verbas tem resultados efectivos no terreno, ou se de algum 
modo estão a contribuir para os objectivos estipulados para o programa parece não ter 
qualquer importância. Mais grave ainda, ao nível político foram ignoradas as constatações 
feitas logo no início da década de noventa relativamente aos parcos resultados no terreno 
e às dificuldades de funcionamento e limitações do programa. 

Esta atitude contrasta grandemente com o que tem sido a prática europeia relativamente 
à descentralização e ao acompanhamento, monitorização e avaliação dos programas66. 
Por exemplo, a análise da evolução das políticas europeias realizada neste trabalho 

                                            
64 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 37, pág. 17, pág. 4. 
65 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 37, pág. 17. pág. 4. 
66 Veja-se, por exemplo, a experiência francesa (ponto 5.1.7.1 França). 
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demonstra claramente a preocupação que tem existido em fazer acompanhar a 
descentralização de orientações para a acção, que garantam a contribuição dos programas 
para os objectivos estabelecidos, e de mecanismos de monitorização e avaliação das 
intervenções – nos quais se tenta reforçar actualmente os aspectos qualitativos –, bem 
como de redes de troca de experiências e boas práticas, com vista à aprendizagem 
política.  

No contexto nacional a evolução foi em sentido inverso. Nos anos iniciais houve um 
acompanhamento próximo e o PRU foi lançado experimentalmente, com vista a apurar 
resultados e a permitir um processo de aprendizagem. Com o surgimento do PRAUD 
cada vez se foi dando menos importância ao seu acompanhamento e terminaram no 
início da década de noventa as tentativas de realização de balanços e de avaliação dos 
resultados no terreno. O sucesso do PRAUD passou a ser medido essencialmente pelo 
seu nível de execução financeira e pelo número de instrumentos de planeamento 
concluídos. 

A rede de troca de experiências que se criou nos primeiros anos, com uma grande 
dinâmica de encontros nacionais e regionais promovidos quer pelos GTL quer pelas CCR, 
foi também enfraquecendo ao longo do tempo. Continuaram a realizar-se alguns 
encontros, mas esporádicos, sem uma frequência que possa justificar que se considerem 
como uma rede de troca de experiências, em especial dado o facto de os actores 
mudarem a cada dois anos. Muitos dos técnicos dos GTL de segunda geração nunca 
participaram num único encontro, e a grande maioria não esteve presente em mais do 
que um. As últimas actas publicadas destes encontros são relativas ao 5.º Encontro 
Nacional, realizado em 1992. A não publicação de actas dos encontros posteriores 
contribui para que estes se tornassem em eventos efémeros, perdendo-se para a 
posteridade a riqueza do debate e da troca de experiências.  

Adicionalmente, o interesse que o programa tinha gerado na sociedade civil e, em 
especial, no meio técnico foi esmorecendo. Os meios de comunicação social e as revistas 
da especialidade deixaram dedicar números ou artigos ao desenvolvimento do programa 
– ao contrário do que tinha acontecido com o PRU67 – reflectindo o progressivo 
esquecimento a que o programa estava a ser votado.  

No que respeita às experiências no terreno, e tendo por base os documentos produzidos 
até 1992 pelas CCR68 e o balanço da segunda metade de 1993 realizado pela 
DGOTDU69, podem ser tiradas algumas conclusões.  

No que respeita ao orientar dos GTL para a elaboração de planos, verifica-se que a partir 
do início do PRAUD se tornou praticamente obrigatório que tal acontecesse. Nos casos 
em que não eram as equipas técnicas dos GTL a encarregarem-se directamente da 

                                            
67 Por exemplo, a recolha publicada no n.º 59 do Jornal dos Arquitectos é actualmente uma fonte preciosa de informação sobre a 
situação das actividades dos GTL de primeira geração em 1987- 
68 Em especial: Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 38 e João Rebelo – Intervenção “in loco” na região Centro, in 5.º 
Encontro Nacional de GTL’s – Reabilitação urbana: Gabinetes Técnicos Locais, pág. 101-111. 
69 Direcção-Geral do Ordenamento do Território, cit. 37, pág. 17. 
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elaboração dos planos, estas dedicavam-se aos preparativos para que tal fosse realizado 
por equipas exteriores.  

Paralelamente, já era possível constatar os resultados no terreno desta linha de 
orientação, que estavam a revelar-se muito aquém das expectativas. O facto é que 
poucos eram os planos que chegavam a ser implementados. Dê-se como exemplo, o 
caso da região Centro. Segundo a CCR do Centro70 até 1992 as actividades dos GTL que 
operaram na região podiam-se resumir por: 

o inquérito e análise da situação existente do ponto de vista arquitectónico, espaços 
públicos e edificação; 

o síntese e estudo sintético das propostas a apresentar; 

o dinamização e sensibilização das populações (nomeadamente, junto das escolas); 

o elaboração dos PP; 

o apoio técnico às autarquias relativamente a licenciamentos, realização de 
pequenos estudos prévios e acompanhamento a intervenções demonstrativas. 

Como se pode verificar da listagem acima, as actividades centraram-se na realização de 
planos e no controlo das intervenções físicas, tendo sido diminuta a intervenção no 
terreno, e não havendo qualquer referência ao apoio social nem a intervenções ao nível 
da habitação. Neste contexto, a elaboração dos planos era o principal indicador de 
sucesso. No entanto, tendo em conta os 20 GTL que já tinham concluído as suas 
actividades em 1992 na região Centro, verificava-se que os resultados eram diminutos: 

«Se um dos objectivos finais era a elaboração dos Planos de Pormenor de Salvaguarda, a 
prática demonstrou que apenas em 3 casos foram elaborados, aplicados e aprovados pela 
Autarquia os já citados Planos de Pormenor (...).»71 

 Esta situação devia-se a vários factores. Em alguns casos as equipas técnicas não 
conseguiram concluir a sua elaboração72, quer por falta de tempo quer por falta de 
capacidade técnica, o que foi solucionado frequentemente com a contratação de equipas 
de projecto exteriores. No entanto, houve outros casos em que as autarquias não se 
reviram nos PP elaborados e, consequentemente, não deram seguimento aos mesmos. 
Tem-se assim que logo no início da década de noventa, os resultados no terreno 
demonstravam que na maioria dos casos o objectivo que tinha sido eleito como central 
nas actividades dos GTL – e no qual era despendida a maioria do seu tempo e dos seus 
esforços –, não tinha qualquer efeito ou consequência na prática. 

A retirada das autarquias das comissões de acompanhamento contribuiu para separar as 
opções técnicas adoptadas nos planos dos desígnios políticos para as áreas, eliminando a 
plataforma de negociação em que se poderiam ter tornado as comissões de 

                                            
70 João Rebelo, cit. 68, pág. 107. 
71 João Rebelo, cit. 68, pág. 106. 
72 Por diferentes circunstâncias, este foi o caso, por exemplo, dos GTL de Arcos de Valdevez, Braga, Bragança, Ponte de Lima e 
Montalegre. 
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acompanhamento. A consequência desta situação era a não-aprovação do plano pela 
autarquia. 

Adicionalmente, a retirada do IPPC do processo ajudou a tornar a elaboração dos planos 
e projectos mais difícil e morosa. Logo em 1992 começam a registar-se queixas de GTL 
relativamente à falta de colaboração e de diálogo por parte desse e de outros organismos 
– como a Direcção Geral de Recursos Naturais –, com jurisdição sobre zonas de 
protecção incluídas nas áreas de intervenção dos gabinetes73. 

Com efeito, apesar de o enquadramento legal do PRAUD em 1988 ser muito redutor e 
questionável, a partir da década de noventa a situação agravou-se ainda mais. Para ilustrar 
este facto, repare-se que os pontos positivos assinalados pelo Arq.º Ricardo Gaspar, um 
dos técnicos da DGOT, como avanços do PRAUD face à situação vivida nas décadas de 
setenta e início dos anos oitenta, foram praticamente eliminados com o Despacho n.º 
23/90: 

«O Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas tem vindo também 
progressivamente a substituir o mecanismo de adjudicação directa para a elaboração dos 
Planos de Pormenor de Reabilitação Urbana dos Centros Históricos, (...), que não envolviam 
directamente as Câmaras Municipais e Instituto Português do Património Cultural, 
transformando esses Planos num dos objectivos dos Gabinetes Técnicos Locais (onde têm 
assento representantes das entidades citadas), garante-se a sua participação no processo, 
criando, em princípio, melhores condições para a sua execução e conformidade com o seu 
carácter de Planos Municipais.»74 

A par com este retrocesso, os planos, regulamentos e apoio ao licenciamento centravam-
se na sua generalidade somente nas questões “superficiais” da protecção do património 
arquitectónico – muitas vezes assentes mais em ideias pré-concebidas do que em estudos 
rigorosos –, que ao não dar resposta às necessidades das populações tinham resultados 
contraproducentes na sua mobilização, sensibilização quanto ao valor do património e 
receptividade ao processo: 

«Desde o seu início que o Gabinete Técnico Local procurou um contacto próximo com a 
população, a par da gestão urbanística que lhe foi confiada. Tratou-se de pôr em prática o 
Regulamento Municipal para a Zona Histórica, já existente, mas desta vez em toda a 
Área de Intervenção do Gabinete Técnico Local, enquanto se produzia um novo 
regulamento para o Núcleo Histórico. Assim, a primeira batalha travada, e a que acabou 
por reunir uma maior adesão, disse respeito à cor dos edifícios e aos seus revestimentos. 
Em dois anos os azuis escuros e os vermelhos vivos das fachadas reduziram-se 
substancialmente, e a vila tornou-se progressivamente branca (...). As determinações 
quanto à cor dos elementos ornamentais e quanto aos revestimentos proibidos tiveram 
uma aceitação quase igualitariamente pacífica. Já fazer aceitar as caixilharias de madeira 
se tornou mais difícil, e mais difícil ainda fazê-las pintar em tinta de esmalte (...).  

O exclusivo controle da imagem exterior dos edifícios, patamar mais imediatamente 
acessível a um Gabinete Técnico Local, pode levar, numa vila como o Sardoal, cujo centro 

                                            
73 João Rebelo, cit. 68, pág. 108. 
74 Ricardo Gaspar – O território da reabilitação urbana, in 5.º Encontro Nacional de GTL’s – Reabilitação urbana: Gabinetes Técnicos 
Locais, pág. 216-217. 
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mais degradado é apenas habitacional, à tendência para uma maior rejeição da parte dos 
seus habitantes.»75 

A separação do PRAUD GTL e do PRAUD Obras tendeu a diminuir ainda mais a 
preocupação dos GTL com a fase de implementação, deixando de ser elaborados na 
generalidade dos casos os planos de financiamento das intervenções programadas76.  

A própria composição das equipas passou a reflectir a menor orientação para a 
concretização. Com o centrar da actividades dos GTL na realização de planos e com a 
adopção do Decreto-Lei n.º 292/95, estabelecendo as regras mínimas de qualificação 
técnica das equipas responsáveis pela elaboração dos planos, as equipas tenderam a 
incluir diferentes valências77 em comparação com os GTL de primeira geração. Por 
exemplo, os economistas, que estavam bastante representados nas equipas de primeira 
geração, e os técnicos ligados à construção, que embora em menor número também 
marcavam presença, estão quase ausentes nos GTL na década de noventa. Em 
contrapartida, aumentou o número dos arquitectos paisagistas, dos licenciados em direito 
e dos técnicos urbanistas.  

Convém ainda referir relativamente à composição das equipas técnicas, que a partir da 
adopção do Decreto-Lei n.º 292/95 o número de elementos tendeu a aumentar. As 
equipas passaram a ter em média 9 elementos, sendo que 57% das equipas tinham entre 
9 e 12 elementos. Recorde-se que no caso do PRU, quatro quintos das equipas tinham  
4 a 7 elementos. As alterações nas equipas reflectiram assim tanto a diferença nas suas 
atribuições, como o enquadramento legal da segunda metade da década de noventa. 

No entanto, este aumento do número de técnicos nas equipas dos GTL não foi algo fácil 
de concretizar. Com efeito, desde o início da década de noventa que se registou uma 
crescente dificuldade em atrair técnicos para as equipas dos GTL e, mais ainda, técnicos 
qualificados. Como o Decreto-Lei n.º 122/90 só permitiu integrar nos quadros de 
funcionários das Câmaras o pessoal dos GTL criados até 31 de Dezembro de 1989, e o 
Despacho n.º 19/93 não deu resposta a este problema, as condições oferecidas aos 
técnicos que ingressassem num GTL na década de noventa eram as de um trabalho 
temporário com baixa remuneração. A este respeito refere a CCRC que existia uma 
«dificuldade (quase impossibilidade) de encontrar coordenadores com qualidade técnica/conhecimentos 
suficientes»78. 

Como resultado, vários GTL nunca chegaram a funcionar por falta de pessoal, e mesmo 
nos que conseguiram arrancar, verificou-se até aos dias de hoje uma grande diferença 
entre o número de elementos aprovados para as equipas e os que realmente se 
consegue recrutar. Esta falta de interesse e de qualificação por parte dos técnicos dava-se 

                                            
75 Pedro Arrabaça – Balanço da dinâmica em curso no Sardoal, in 5.º Encontro Nacional de GTL’s – Reabilitação urbana: Gabinetes 
Técnicos Locais, pág. 201-202. 
76 João Rebelo, cit. 68, pág. 109. 
77 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano – Programa PRAUD: Composição das equipas dos 
GTLs criados no período de 1995 a 1998. 
78 João Rebelo, cit. 68, pág. 108. 
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a par com uma carência enorme nas autarquias nesta matéria, o que as levava a tentar 
“desviar” as equipas dos GTL para dar resposta ao serviço corrente das Câmaras.  

No entanto, apesar de todos estes problemas terem sido detectados e apontados logo 
no início da década de noventa, tal como se pôde verificar pela análise do 
enquadramento legal, nada foi feito para conferir uma maior adequação do PRAUD às 
necessidades e aos resultados apurados no terreno. 

Este divórcio entre o programa e os seus resultados e entre as actividades dos GTL e a 
fase de implementação, começou a ser questionado desde cedo, mesmo dentro da 
administração central. Técnicos que anteriormente tinham apoiado que as actividades dos 
GTL fossem orientadas para a realização de planos, face aos resultados verificados nos 
primeiros anos do programa defendiam agora outras posições. Por exemplo, o  
Arq.º Vasco Massapina, antigo coordenador da extinta Divisão de Estudos de Renovação 
Urbana – responsável pelo PRU –, refere em 1991 e 1992 respectivamente: 

«A evolução negativa tenderá a agravar-se, tanto mais que o actual processo de 
candidatura é de tal forma complicado e desconexo, nomeadamente na obrigatoriedade 
de elaborar um Plano de Pormenor, o que à partida reduz significativamente o número de 
câmaras Municipais concorrentes.»79 

«O novo figurino para os Gabinetes Técnicos Locais seria o de intermediário de toda a 
acção. Não se pode continuar a gastar dinheiro com projectos exemplares mas que ficam 
na gaveta (...).»80 

O Dr. Carlos Vieira de Faria, na altura técnico da DGOT, escreve em 1992: 

«Comparativamente ao PRU, o PRAUD foi menos bem-sucedido, o que parece indicar a 
permanência do clima de desencanto que se viveu no período final do PRU. A ausência de 
uma verdadeira política financeira continuou sendo um dos aspectos mais negativos destes 
programas que viram e continuam a ver, deste modo, reduzida fortemente a sua 
capacidade de acção, a nível prático, face à histórica debilidade financeira de que 
enfermam a quase totalidade dos municípios portugueses.» 81 

Com efeito, a falta de financiamento continuou a ser um problema, tendo-se agravado 
consideravelmente no período 1990-1994. Tanto o número de candidaturas recebidas 
como de candidaturas seleccionadas no âmbito do PRAUD GTL foi diminuindo na 
primeira metade da década (ver Tabela 37). Entre 1993 e 1994 não chegaram mesmo a 
ser seleccionadas quaisquer candidaturas pela DGOTDU devido às limitações 
orçamentais.  

No que respeita ao PRAUD Obras, embora o número de candidaturas apresentadas se 
tenham mantido com uma menor variação, as candidaturas seleccionadas foram ainda 
menos do que no caso dos GTL (ver Tabela 38). Na primeira metade da década de 
noventa, só foram seleccionadas duas candidaturas em 1990 e onze em 1992.   

                                            
79 Vasco Massapina, cit. 41, pág. 51. 
80 Vasco Massapina – Uma achega para as conclusões do 5.º Encontro Nacional de GTL’s, in 5.º Encontro Nacional de GTL’s – 
Reabilitação urbana: Gabinetes Técnicos Locais, pág. 255. 
81 Carlos Vieira de Faria, cit. 44, pág. 50. 
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Tabela 37 – Candidaturas recebidas e seleccionadas na DGOTDU para o PRAUD GTL desde o início do programa  
até 199582 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Candidaturas apresentadas 77 21 26 19 10 7 17 19 
Candidaturas seleccionadas 14 12 9 9 9 0 0 19 

Tabela 38 – Candidaturas recebidas e seleccionadas na DGOTDU para o PRAUD Obras desde o início do programa 
até 199583 

 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 

Candidaturas apresentadas --- 14 24 26 22 17 14 22 
Candidaturas seleccionadas --- 2 3 0 11 0 0 0 

Nos primeiros oito anos de funcionamento do PRAUD o montante gasto pela 
administração central foi bastante inferior ao despendido ao abrigo do PRU, em especial 
na vertente obras. Enquanto no âmbito do PRU foram gastos 519.448 contos84 no apoio 
ao funcionamento de 37 GTL, ao abrigo do PRAUD despenderam-se 492 mil contos85 
com os 49 GTL criados até 1995. No caso do PRAUD Obras, desceu-se de 711.473 
contos86 despendidos no âmbito do PRU, para de menos de metade desse valor no 
conjunto dos primeiros oito anos de funcionamento do PRAUD – totalizando somente 
312 mil contos87. Se na análise e balanço do PRU a falta de financiamento foi considerada 
como um aspecto muito negativo, nos primeiros anos do PRAUD a situação tinha 
atingido níveis absolutamente críticos. Para efeitos de comparação, refira-se que somente 
no âmbito do Programa de Luta Contra a Pobreza, foram afectados dois milhões de 
contos a para intervenções na zona da Sé e de São Nicolau no Porto88 – mais do dobro 
do que o Estado português gastou com o seu único programa de reabilitação urbana, 
incluindo o PRAUD GTL e o PRAUD Obras em todo o território continental durante 
oito anos. A CCRN no seu balanço de 1992 refere a este propósito: 

«As dotações orçamentais têm sido exíguas e têm coberto uma parcela ínfima no 
computo das áreas urbanas consideradas degradadas da Região Norte.»89 

Esta falta de dotação orçamental explica em certa parte a perda de interesse no 
programa por parte de muitos actores que teve lugar na primeira metade da década de 
noventa. Explica também quais as verdadeiras razões que estiveram subjacentes à 
separação entre o PRAUD GTL e o PRAUD Obras e à pouca preocupação dada à 
orientação das actividades dos GTL para a intervenção no terreno. Com efeito, o apoio 
técnico é menos dispendioso do que o apoio às obras, e com a estratégia da separação 
das candidaturas tornou-se possível apoiar menos obras que GTL. Por outro lado, os 

                                            
82 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano – Comunicação sobre o PRAUD, pág. 3. 
83 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano, cit. 82, pág. 3. 
84 Quase dois milhões e seiscentos mil euros. 
85 Aproximadamente dois milhões e quatrocentos e cinquenta mil euros. Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Urbano – Comunicação sobre o PRAUD, pág. 6. 
86 Aproximadamente três milhões e quinhentos e cinquenta mil euros. 
87 Aproximadamente um milhão e quinhentos e cinquenta mil euros. Fonte: Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do 
Desenvolvimento Urbano – Comunicação sobre o PRAUD, pág. 6. 
88 Aproximadamente dez milhões de euros, co-financiados pela Câmara do Porto e pelo Comissariado Regional de Luta Contra a 
Pobreza (Fonte: Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 38). 
89 Comissão de Coordenação da Região do Norte, cit. 38. 
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condicionalismos colocados às candidaturas às obras, conjuntamente com a redução de 
despesas elegíveis para financiamento funcionavam como elementos dissuasores à 
manifestação de interesse. 

Esta situação alterou-se um pouco a partir de 1995. Apesar de não se ter conseguido 
apurar os dados relativos ao financiamento dos GTL para o período de 1997 a 1999, o 
número de candidaturas ao PRAUD GTL seleccionadas e o número de gabinetes que 
foram iniciando actividade a partir do meio da década é um claro indicador do aumento 
de verbas (ver Figura 161). Os anos de 1995, 1997 e 1998 foram os mais marcantes, com 
a aprovação de 19, 15 e 24 candidaturas respectivamente.  

No que respeita ao PRAUD Obras, também aumentaram as candidaturas seleccionadas 
(ver Figura 162) bem como o financiamento, que duplicou na segunda metade da década 
de noventa90. Despendeu-se nestes anos um montante semelhante ao que tinha sido 
gasto com o financiamento das intervenções ao abrigo do PRU, mais concretamente, 
785.588 contos91. No entanto, mesmo contando com este aumento, as verbas 
permaneceram exíguas.  

 

Figura 161 – GTL que iniciaram actividade e candidaturas ao PRAUD GTL seleccionadas (1990-1999) 

                                            
90 Direcção-Geral do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Urbano – PRAUD-Obras: Listagem dos protocolos celebrados 
no período de 1995 a 1999. 
91 Pouco mais de três milhões e novecentos mil euros. 
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Figura 162 – Candidaturas ao PRAUD Obras seleccionadas (1990-1999) 

6.3.4 O período 2000-2008 

6.3.4.1 Enquadramento legal 

Apesar de todas os condicionalismos que foram identificados na década de noventa 
relativamente ao funcionamento do PRAUD e aos seus resultados, pouca coisa foi feita 
ao nível do enquadramento legal para conferir uma maior adequação ao programa. Com 
efeito, a única acção que há a registar é a adopção em 2003 do Despacho n.º 42/2003, 
de 2 de Janeiro. Este Despacho veio permitir às autarquias contratarem técnicos para os 
GTL em moldes diversos dos estabelecidos no Despacho n.º 19/93, desde que estas 
suportassem na íntegra os vencimentos e demais subsídios destes elementos. Este 
diploma veio ainda estabelecer que as despesas relativas aos elementos das equipas de 
GTL que fossem destacados dos quadros de funcionários das Câmaras não seriam 
comparticipadas. 

Sendo estes os aspectos essenciais introduzidos por este Despacho, tem-se assim que, se 
por um lado foi dada a oportunidade de as Câmaras oferecerem melhores condições de 
trabalho a técnicos que ingressassem nas equipas dos GTL, por outro lado se excluem 
estas situações do âmbito do apoio técnico do Estado às autarquias. Este é ainda mais 
reduzido face ao quadro anterior, passando a excluir os elementos destacados dos 
quadros das Câmaras. 

Como este Despacho foi o único diploma legal adoptado após a década de noventa 
relativamente ao PRAUD, conclui-se nada de significativo foi feito até à data para conferir 
uma maior adequação ao programa. 

A revisão do enquadramento legal do PRAUD foi no entanto anunciada por diversas 
vezes. Foi mencionada, por exemplo, no Orçamento do Estado para 200492 e em 2006, 
no Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE), onde se 

                                            
92 Ministério das Finanças – Orçamento do Estado para 2004: Relatório, pág. 171. 
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refere que até 2009 será feita a «revisão do Programa de Recuperação de Áreas Urbanas 
Degradadas (PRAUD) para criar um instrumento de apoio a acções preparatórias de Operações 
(integradas) de Reabilitação Urbana»93. No entanto, à data de conclusão deste trabalho ainda 
não existiam medidas concretas que pudessem ser analisadas e que clarificassem melhor 
qual a orientação que será dada ao programa no futuro. 

Registe-se no entanto que a reforma da Lei Orgânica de DGOTDU em 2007 deixou de 
fazer referência explícita à reabilitação urbana no âmbito das suas atribuições94 (ver Figura 
163). Paralelamente, o PRAUD foi suspenso, mantendo-se em funcionamento 
unicamente as actividades relativas aos protocolos previamente assinados. Foi entretanto 
criado o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) para o qual passaram as 
competências nesta matéria. 

 

Figura 163 – Orgânica e atribuições da entidade gestora do PRU e do PRAUD até à actualidade 

O panorama é assim de mudança. Qual será o futuro do PRAUD – se é que lhe vai ser 
dado um futuro – é ainda uma incógnita. Registe-se no entanto que a criação do IHRU 
parece indiciar que se vai voltar a criar uma forte ligação entre a reabilitação urbana e a 
política de habitação – tal como tinha acontecido no caso do PRU – o que representa um 
sinal positivo. Pode ser que mais de duas décadas após o lançamento do primeiro 

                                            
93 Presidência do Conselho de Ministros, Gabinete do Coordenador Nacional da Estratégia de Lisboa e do Plano Tecnológico – 
Estratégia de Lisboa Portugal Novo: Programa Nacional de Acção para o Crescimento e o Emprego (PNACE), pág. 55. 
94 Ver: Decreto Regulamentar n.º 54/2007 e Portaria n.º 526/2007. 
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programa nacional de reabilitação urbana, se retome a via entretanto perdida, e que seja 
finalmente criada uma verdadeira política de reabilitação urbana em Portugal.  

No entanto, para todos os efeitos, no final de 2008 o enquadramento legal do PRAUD 
permanece similar ao definido pelo Despacho n.º 23/90. 

6.3.4.2 Análise comparativa do enquadramento legal face à matriz de referência 

Pouco há a dizer relativamente a este período que não seja o agravamento dos factores 
analisados para a década de noventa. Com efeito, no contexto europeu a reabilitação 
urbana continuou a evoluir no sentido de alcançar:  

o uma abordagem mais ampla e flexível; 

o uma maior integração das políticas;  

o um reforço das parcerias e, muito em particular, da participação da população na 
tomada de decisão;  

o um aprofundamento das metodologias e dos princípios do planeamento 
estratégico, bem como dos mecanismos de acompanhamento, monitorização e 
avaliação dos processos.  

Em todos estes aspectos se verificou um retrocesso do enquadramento legal, desde 1985 
até 2008. Este retrocesso testemunha ainda uma outra desadequação do processo do 
PRAUD relativamente ao verificado no contexto europeu. Esta desadequação diz 
respeito ao facto de se ter continuado a negligenciar o apuramento dos resultados do 
programa no terreno e, consequentemente, a não se ter utilizado a experiência adquirida 
como fonte de aprendizagem política, mediante a qual se revissem os aspectos negativos 
e institucionalizassem as boas práticas. 

Tem-se assim que em 2008, o enquadramento legal do PRAUD se mantém tendo por 
base conceitos que remontam às décadas de sessenta e setenta, e uma metodologia que 
já nessa altura se considerava ultrapassada. Esta situação reflecte-se claramente nos 
quadros síntese que se apresentam em seguida (ver Figura 164 a Figura 174), onde a 
muito significativa predominância dos cinzas testemunha o alto grau de desadequação.  

Tal como nos casos anteriores, sublinha-se que alguns aspectos relativos ao financiamento 
e aos instrumentos legais e regulamentares complementares surgem a cinza, mas não 
constituem desadequações imputáveis ao PRAUD, pois ultrapassam o seu âmbito, 
remetendo para o contexto geral das políticas nacionais.  
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Figura 164 – Aspectos comuns entre a metodologia do processo de intervenção do PRAUD e a da matriz de 
referência da actualidade 

 

Figura 165 – Âmbito e princípios do PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade 
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Figura 166 – Objectivos do PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade (parte I) 
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Figura 167 – Objectivos do PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade (parte II) 

 

Figura 168 – Instrumentos existentes no contexto operativo do PRAUD tendo por base a matriz de referência da 
actualidade (parte I) 
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Figura 169 – Instrumentos existentes no contexto operativo do PRAUD tendo por base a matriz de referência da 
actualidade (parte II) 
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Figura 170 – Distribuição dos papéis no PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade (parte I) 
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Figura 171 – Distribuição dos papéis no PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade (parte II) 
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Figura 172 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade (parte I) 
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Figura 173 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade (parte II) 
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Figura 174 – Financiamento do PRAUD tendo por base a matriz de referência da actualidade (parte III) 

6.3.4.3 Enquadramento da actuação 

Seguindo a tendência que se vinha a verificar desde o início da década de noventa, a 
preocupação com o enquadramento das actividades a realizar no âmbito do PRAUD 
diminuiu, não se registando a elaboração de nenhum documento com este propósito 
desde 1995 até à actualidade.  

A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo 
publicou um documento sobre o PRAUD em 2005, mas dedicado unicamente aos 
trâmites processuais do programa95. Apesar de não estabelecer um enquadramento da 
actuação, este documento reflecte exactamente a ausência desse enquadramento, e a 
redução do acompanhamento e da gestão do programa a um conjunto sequencial de 
procedimentos. 

6.3.4.4 Operacionalização 

No que respeita à operacionalização, continuaram também a verificar-se as tendências 
que se vinham a desenhar na década de noventa, tanto no que respeita à orientação dos 
GTL para a realização de planos, como ao progressivo alheamento dos vários actores da 
administração central e regional relativamente ao PRAUD. 

                                            
95 Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo – Tramitação para o acompanhamento do 
Programa de Recuperação de Áreas Urbanas Degradadas. 
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É no entanto de registar que o controlo financeiro e de execução se tornou mais 
sistematizado – algo que reflecte provavelmente a evolução dos sistemas informáticos. 
Existe uma recolha completa para o período em questão dos dados relativos ao 
financiamento, número de elementos das equipas, conclusão ou estádio de execução dos 
planos e realização ou não de actividades de gestão urbanística – embora não se saiba 
quais.  

No balanço realizados pela DGOTDU em 1993 ainda se tentou realizar algum tipo de 
análise dos impactos e da natureza das actividades do programa. Com base nos dados a 
que se teve acesso dos relatórios de avaliação do PRAUD GTL e do PRAUD Obras, 
realizados respectivamente em 2003 e 2006, tal deixou de suceder, registando somente 
os indicadores quantitativos já referidos. 

No que respeita ao PRAUD GTL, até 2003 entraram em funcionamento entre 15 e 25 
GTL por ano, tendo-se assistido a partir de 2003 a quebra acentuada, tal como se pode 
observar na Figura 175. 

Convém salientar a este propósito que não houve um aumento das candidaturas 
seleccionadas em relação aos últimos anos da década de noventa. Com efeito, dos  
114 GTL que iniciaram actividade entre 2000 e 2008, 82 correspondem a candidaturas 
seleccionadas anteriormente. O lapso de tempo existente entre a selecção das 
candidaturas e o início das actividades dos GTL continua assim a testemunhar a 
dificuldade das autarquias relativamente ao recrutamento de pessoal técnico.  

No que respeita ao financiamento, verificou-se um aumento das verbas. Despendeu-se 
por ano no período 2000-2008 mais do que o total desembolsado entre 1988 e 1997. 
No conjunto dos nove anos, a despesa da administração central cifrou-se perto  
dos 24 milhões de euros. 

Houve casos em que o período de vigência dos GTL foi alargado por mais um ou dois 
anos, para além dos dois anos normais, designadamente, o GTL de Leiria e o de Ponte da 
Barca. No entanto, o período de funcionamento normal manteve-se de um ano com 
prorrogação por igual período. 

O principal objectivo dos GTL continuou a ser a elaboração de planos, sendo que em 
muitos casos estes elaboram mais do que um plano. Tomando como amostragem os 63 
GTL que estavam em funcionamento em 2001 e que tinham concluído o seu segundo 
ano de actividade em 2003, tem-se que 59 (94%) tinham por objectivo a elaboração de 
um ou mais instrumentos de planeamento96, sendo que os restantes 4 tinham por 
objectivo realizar tarefas de gestão urbanística. Ainda para ilustrar como os planos 
continuaram centrais às actividades dos GTL, refira-se o caso do GTL de Viana do 
Castelo que foi fechado oito meses após o seu início por o PP ter sido elaborado no 

                                            
96 A título informativo, refira-se que dos 59 GTL que tinham por objectivo realizar um ou mais instrumentos de planeamento, 33 
conseguiram cumprir na integra esse objectivo, 8 concluíram-no parcialmente (concluíram a elaboração de um ou mais instrumentos 
de planeamento, mas não a totalidade do acordado no protocolo), 8 concluíram-no após o prazo de 2 anos de comparticipação e 10 
não concluíram a tarefa. 
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âmbito do Programa POLIS – ou seja, deixou de se justificar a existência de um GTL a 
partir do momento que este deixou de ter como objectivo a elaboração de um plano.  

 

Figura 175 – GTL que iniciaram actividade por ano  

No que respeita ao PRAUD Obras, as verbas foram bastante mais reduzidas do no caso 
do PRAUD GTL. Para o total dos nove anos, foram gastos 8.435 mil euros, distribuídos 
por 80 intervenções, o que dá uma média de aproximadamente 105.500 euros por 
intervenção – o que não pode ser qualificado como mais do que “um valor simbólico”. 
Este número dá uma ideia da falta de investimento que continuou a existir na execução 
de acções concretas de reabilitação, que para além de ser mínimo, nem sequer cobre 
todos os municípios onde funcionaram GTL. 
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6.4 Nota conclusiva 

Dado que o PRAUD na prática se resumiu ao apoio técnico aos municípios, importa 
reflectir sobre a natureza desse mesmo apoio técnico. Tal como foi visto na análise do 
enquadramento da actuação para o período 1988-1989, ao definir-se que a 
comparticipação da administração central para o funcionamento dos GTL seria de um 
ano prorrogável por igual período, e dado que este período era insuficiente para realizar 
os objectivos estabelecidos para a reabilitação urbana, a administração central e, 
posteriormente, as CCR sublinharam que este devia ser considerado como um período 
de arranque, a partir do qual as autarquias deviam chamar a si a responsabilidade do 
funcionamento dos GTL.  

A ideia veiculada era que a comparticipação do Estado devia ser vista como um impulso 
para o início de processos locais de reabilitação urbana, que não deviam terminar findo o 
período de financiamento. No entanto, como já foi visto, o enquadramento legal não era 
favorável a que tal acontecesse. Adicionalmente, pela análise da Tabela 35 pode-se 
verificar que o peso dado ao facto de uma candidatura ao PRAUD GTL provir de um 
município que nunca tivesse auferido desse apoio era muito baixo.  

Consequentemente, tornou-se cada vez mais prática corrente por parte dos municípios 
optar por candidatarem-se a um GTL para uma dada área e, passados dois anos, encerrar 
esse GTL, tendo já apresentado uma candidatura para uma área diferente. Na prática isto 
significa que estava uma equipa no terreno durante dois anos e, quando finalmente 
começava a ter um conhecimento da área mais aprofundado e estaria em condições de 
contribuir verdadeiramente para a implementação de um processo de reabilitação urbana, 
era desmantelada, surgindo uma nova equipa a começar do zero noutra área de 
intervenção. 

Refira-se a título ilustrativo que o município de Arcos de Valdevez teve até à data quatro 
GTL em funcionamento, e outros catorze municípios tiveram três GTL1. O facto de estes 
municípios recorrem múltiplas vezes ao PRAUD-GTL indicia que o apoio técnico se 
reveste de uma importância considerável nestas áreas. Observando a Figura 176, onde 
estão assinalados os municípios onde funcionaram três ou mais GTL ao abrigo do 
PRAUD, verifica-se que estes se localizam essencialmente nas áreas interiores e 
fronteiriças, onde o principal problema não reside geralmente em controlar as pressões 
do desenvolvimento mas antes em incentivar esse mesmo desenvolvimento. Este aspecto 
coloca uma nova questão relativamente à actuação dos GTL no âmbito do PRAUD. 

Como já foi por diversas vezes referido, os GTL passaram a ter como principal missão a 
elaboração de um ou vários “Planos de Pormenor de Salvaguarda”. Como o próprio 
nome indica, estes planos têm por objectivo essencial a salvaguarda do património 
construído. Por outro lado, também já foi referida a falta de ligação existente entre a 
realização destes planos e a implementação dos mesmos, nomeadamente a execução de 

                                            
1 A saber: Bragança, Covilhã, Fornos de Algodres, Fronteira, Fundão, Góis, Gouveia, Meda, Mértola, Miranda do Douro, Monção, 
Pampilhosa da Serra, Sabugal e Vale de Cambra. 
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intervenções concretas no terreno. Neste contexto, os referidos planos têm como 
principal resultado o estabelecimento de medidas de controlo das intervenções que 
possam implicar alterações sobre o património ou a sua envolvente. 

 

Figura 176 – Distribuição espacial dos concelhos onde funcionaram três ou mais GTL até 2008 

Colocando no contexto territorial, têm-se que as autarquias que mais têm recorrido e 
beneficiado dos GTL, cujo principal resultado prático da sua actuação se direccionou para 
o estabelecimento de medidas de controlo de alterações provocadas pelo 
desenvolvimento, localizam-se em áreas onde escasseiam as pressões de desenvolvimento 
– áreas onde mais do que controlar interessa incentivar e intervir. Mesmo ao nível do 
património construído, o maior problema que se coloca não reside na necessidade de 
implementar regras de actuação, mas de actuar, com vista a deter a degradação desse 
património – medidas de conservação mais do que de salvaguarda. 

Os aspectos já bastante referenciados que se prendem com a redução da reabilitação e 
da conservação à salvaguarda ganham assim uma pertinência acrescida quando se cruzam 
com a territorialização das necessidades de apoio técnico – que é maior nos municípios 
com menores recursos e menos desenvolvidos, logo, com uma maior necessidade de 
capacidade de intervenção e de incentivo ao desenvolvimento.  

Este questionamento do apoio técnico dado pela administração central aos municípios 
não está a pôr em causa a sua pertinência. Com efeito, a necessidade de apoio técnico e 
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financeiro aos municípios não diminuiu significativamente desde os anos oitenta, altura em 
que foi lançado o PRU, como se pode concluir da seguinte análise realizada pelo 
Professor João Cabral: 

«No conjunto, porém, os indicadores não representam avanços, antes pelo contrário. A 
despesa das autarquias relativamente à despesa pública total foi de 8,1% em 1980 e 
diminuiu desde então – em 1988 representou 5,8%, e tem-se mantido neste valor. Nas 
últimas duas décadas do século XX, a percentagem dos rendimentos dos municípios não 
se alterou, continuando a representar cerca de 10% do rendimento da administração (a 
segunda percentagem mais baixa na UE depois da Grécia)2. O emprego nas autarquias 
locais, que representava, em 1968, 21% do total da função pública, era, em 1993, de 
16% e em 1998 de 17% (os distritos de Lisboa e Porto concentravam 50% do total dos 
empregos da administração central e 38,8% da administração local). Numa outra 
perspectiva, e segundo o primeiro relatório da OCDE sobre desenvolvimento equilibrado do 
território, Portugal apresentou, no período de 1990-97, dos índices mais elevados da 
Europa em termos de disparidades territoriais e nível de descentralização – «o segundo 
país europeu com menor peso dos gastos públicos totais»3.»4 

Neste cenário, o que se coloca em questão não +e a necessidade e pertinência do apoio 
técnico, mas a natureza desse mesmo apoio técnico, mais concretamente, a orientação 
dada para que os GTL se concentrem na realização de “Planos de Pormenor de 
Salvaguarda”, com uma utilidade e capacidade de implementação muito questionável, em 
especial nas áreas onde estes mais actuam.  

O apoio à criação de estruturas como os GTL, na medida em que se constituem como 
equipas técnicas multidisciplinares que actuam no terreno e em proximidade com a 
população, tem uma pertinência e uma importância muito significativas, tanto na altura em 
que foram criados como na actualidade – aliás, este é um dos poucos aspectos positivos 
do PRAUD. No entanto, ao impossibilitar que haja uma real adequação da sua actuação 
às necessidades e circunstâncias específicas de cada caso, reduz-se grandemente os 
potenciais resultados desta actuação, aplicando os já escassos recursos existentes em 
acções que na maioria dos casos são inconsequentes. 

Olhando para o percurso da actuação da administração central na área da reabilitação e 
da conservação do património urbano, não se está muito longe da situação que se 
verificava no final dos anos setenta e no início da década de oitenta, quando a DGERU 
encomendava planos como se tal fosse já intervir. A diferença reside simplesmente no 
facto de os planos serem agora promovidos mediante candidatura dos municípios e 
realizados por uma equipa sediada no local. O apoio e a preocupação com a sua relação 
com a execução permanecem residuais. 

Por outro lado, do ponto de vista da reabilitação urbana, conclui-se que o PRAUD, ao 
contrário do PRU, nunca foi verdadeiramente um instrumento para a sua promoção. Para 
além da desadequação de âmbito e de metodologia, e do seu carácter sectorial, ao 

                                            
2 Luís Valente de Oliveira – Regionalização. Porto Edições Asa, 1996, pág. 450-462 [nota do texto original]. 
3 Público, 12/7/2001 [nota do texto original]. 
4 João Cabral – A regionalização como projecto de desenvolvimento: equívocos e imperativos, in Sociedade e território, pág, 65. 
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retirar-se do processo o objectivo de executar uma acção no terreno desde logo não se 
está em presença de um programa de reabilitação urbana, nem sequer de conservação 
do património.  

Voltando às expectativas que foram definidas na nota prévia à análise do PRAUD (ver 
ponto 6.3.1), verifica-se que estas não foram cumpridas em nenhuma das frentes. Nem na 
adequação do programa face à matriz de referência, nem no que respeita ao reforço da 
importância da reabilitação urbana nas últimas décadas no âmbito das políticas nacionais. 

No entanto, apesar de todos os problemas e desadequações, o PRAUD não deixou de 
marcar profundamente a realidade portuguesa. Nos vinte anos que decorreram desde o 
seu lançamento, 223 GTL iniciaram actividade ao abrigo do PRAUD. Se for contabilizado 
o PRU, o total ascende aos 260. Observando-se a Figura 177 percebe-se que grande 
parte dos municípios portugueses já tiveram pelo menos um GTL em funcionamento. 

 

Figura 177 – Distribuição espacial dos concelhos que tiveram até 2008 pelo menos um GTL em funcionamento 

Somente no período 2000-2008, 2095 profissionais prestaram serviço num GTL – perto 
de quatrocentos arquitectos e mais de centena e meia de arquitectos paisagistas, 
engenheiros civis, assistentes sociais, técnicos de urbanismo e juristas ou licenciados em 
direito. O elevado número de técnicos abrangidos pelo programa nos últimos vinte anos 
é assim de vários milhares. Destes, a maioria eram recém-licenciados, cujo primeiro 
contacto que tiveram com a reabilitação urbana foi no âmbito do GTL. 
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Ao nível nacional, tendo sido durante décadas o único programa na área da reabilitação 
urbana, a história do PRAUD confunde-se com a história do próprio conceito. 
Provavelmente não será alheio ao facto de o PRAUD se ter mantido centrado nas áreas 
antigas e actuando somente na sua dimensão física que o conceito de reabilitação urbana 
em Portugal continua a remeter na maioria dos casos para este tipo de actuação.  

A conclusão geral que pode ser tirada da análise efectuada neste capítulo, é que existiu 
uma tentativa de implementar uma política nacional de reabilitação urbana em 1985, cujo 
instrumento – o PRU – se mostrava bastante adequado e em alguns aspectos até 
bastante inovador face ao contexto europeu da altura. No entanto, esta iniciativa não foi 
acompanhada por uma operacionalização e por uma política financeira que viabilizassem 
os seus objectivos. A partir de 1988, com a adopção do PRAUD, deixou de se poder 
considerar que o objectivo da política era a reabilitação urbana, desde logo por esta 
apoiar de igual modo a renovação urbana. Adicionalmente, o instrumento criado actua 
essencialmente ao nível da salvaguarda da imagem dos tecidos antigos, sendo esse o seu 
verdadeiro propósito e não a reabilitação urbana. Para além destes aspectos, a 
desadequação do instrumento face aos fins e à metodologia da reabilitação urbana e face 
ao enquadramento europeu foi aumentando progressivamente desde a década de oitenta 
até à actualidade. Em 2008, o PRAUD orienta-se por princípios e objectivos que 
remontam às décadas de sessenta e setenta e por metodologias que já nessa altura eram 
consideradas como desadequadas.  

Os únicos pontos de contacto que, em 2008, o PRAUD mantém com o que é 
considerado no contexto europeu como uma adequada política pública de reabilitação 
urbana consistem em: 

o pressupor a manutenção do património construído existente – embora somente 
nos tecidos antigos; 

o constituir uma forma de cooperação entre o Estado central e as autarquias; 

o apoiar a criação de equipas técnicas locais de natureza multidisciplinar. 

Sendo pouco, poderá dizer-se que é melhor do que nada. No entanto, isso nunca deve 
ser suficiente para qualificar uma política pública. 
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6.5 Considerações finais 

O objectivo deste capítulo foi demonstrar a aplicabilidade da matriz de referência criada 
com base na análise da evolução dos conceitos e das políticas europeias de reabilitação 
urbana.  

Neste contexto, considera-se que a matriz de referência revelou ter a capacidade de ser 
aplicada a diferentes situações – no caso de estudo, ao enquadramento legal e ao 
enquadramento de actuação – e a diferentes momentos. Considera-se também que esta 
constituiu um instrumento de análise bastante útil, na medida em que possibilitou ter uma 
leitura comparativa da evolução do programa nacional face às tendências europeias, com 
base em parâmetros objectivos, que permitiram aferir de forma célere e referenciada 
quais os pontos positivos e inovadores, bem como identificar as fragilidades, as 
desadequações e os retrocessos. 

A utilização da matriz de referência como enquadramento analítico permitiu ainda olhar 
para diferentes aspectos dos programas – âmbito, princípios, objectivos, metodologia, 
actores, entre outros –, evidenciando a multiplicidade de factores que influenciam a 
implementação e os resultados das políticas públicas.  

Apesar de o caso de estudo escolhido ser um programa nacional, com base na 
experiência efectuada acredita-se que a matriz de referência tem igual capacidade de 
aplicação e utilidade face a outros objectos de estudo, como sejam programas locais, 
regionais ou comunitários, experiências concretas no terreno, programas ou estratégias 
ainda em fase de elaboração, entre outros. 

A análise do caso de estudo revelou também a utilidade da matriz de referência para 
compreender de que modo as políticas apoiam de facto o que está subjacente aos 
conceitos. A este respeito, refira-se que se comprovou a constatação feita na introdução 
relativamente à forma equívoca e redutora com que o conceito de reabilitação urbana 
tem sido utilizado, no caso particular, no contexto das políticas nacionais. Este facto veio 
assim confirmar os pressupostos que estiveram na base das considerações relativas à 
pertinência e à utilidade do presente trabalho.  
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POSFÁCIO 
Terminada a tese, espera-se que os principais objectivos a que se quis dar resposta 
tenham sido alcançados, em especial no que se refere: 

o à clarificação do que é hoje a reabilitação urbana, bem como dos objectivos, 
princípios, âmbito de actuação, instrumentos, metodologia e abordagem que lhe 
estão subjacentes; 

o à análise da evolução dos conceitos e das políticas europeias de reabilitação 
urbana desde os anos sessenta até à actualidade, com base numa perspectiva 
transversal; 

o à criação de um corpo de conhecimento de base, abrangente, coerente e coeso 
sobre o tema, mediante a compilação e a sistematização dos documentos 
produzidos nas diversas áreas sectoriais e disciplinares;  

o à criação e validação de uma matriz de referência cronológica, que sintetiza de 
forma clara e operacional a evolução de todos os aspectos relativos à reabilitação 
urbana. 

Considera-se que este trabalho pode vir a contribuir para o desenvolvimento futuro do 
conhecimento sobre a reabilitação urbana, fornecendo uma base geral sobre a qual se 
podem aprofundar diversas áreas temáticas e um quadro de referência contra o qual 
podem ser comparados e avaliados diferentes processos e políticas implementados no 
passado, em curso ou a propor para o futuro. Julga-se ainda que é de utilidade para 
apoiar os diversos actores com responsabilidade na área, ao fornecer orientações políticas 
e para a acção, bem como o enquadramento conceptual que as fundamenta.  

No entanto, no momento em que se encerra o trabalho, uma série de novas direcções se 
abrem ao desejo de aprofundar o conhecimento. Apesar da abrangência que se procurou 
conferir ao tratamento do tema permanece a sensação que a obra não está acabada. O 
trabalho realizado deu resposta às questões que se colocavam quando se optou por 
empreender esta tarefa, mas fez surgir uma série de outras perguntas e forneceu 
instrumentos que permitem ir mais longe na direcção tomada. De entre as várias áreas 
que a realização deste trabalho inspirou o desejo de aprofundar salientam-se: 

o análise do enquadramento global da reabilitação urbana em Portugal, tendo em 
especial atenção em que medida as várias políticas sectoriais contribuem ou 
obstaculizam a sua implementação; 

o análise comparativa aprofundada do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, que 
criou em 2004 as Sociedades de Reabilitação Urbana, face à matriz de referência 
criada, com vista a avaliar a sua adequação para promover os processos de 
reabilitação urbana, com tudo o que estes implicam; 

o identificar os principais obstáculos que se colocam em Portugal à implementação 
de processos participados de tomada de decisão relativamente às questões 
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urbanas, e à implementação de processos de reabilitação urbana integrados e com 
base em parcerias amplas; 

o criação de indicadores base para os processos de reabilitação urbana, que 
equilibrem a necessidade de simplificar os processos, com a necessidade de avaliar 
os resultados qualitativos das intervenções a curto, médio e longo prazo; 

o criação e ensaio de métodos de avaliação do impacto social e cultural de 
projectos e acções em áreas urbanas (alterações ao ambiente físico, criação de 
novas actividades económicas, desenvolvimento do turismo, etc.); 

o criação e ensaio de metodologias para apoiar processos partilhados de 
identificação e avaliação dos valores atribuídos ao património cultural; 

o estudo das potencialidades e das fraquezas do modelo de planeamento 
estratégico no que respeita à salvaguarda do património arquitectónico e urbano, 
na sua autenticidade e integridade;  

o analisar o modo como está a decorrer o processo de privatização do património 
arquitectónico em Portugal, e os seus possíveis impactos; 

o análise da abordagem às questões urbanas no âmbito dos QREN e dos Programas 
Operacionais nacionais e, em especial, do tratamento dado à reabilitação urbana. 

Não foi possível integrar, no âmbito de uma única tese de doutoramento, todas as 
questões que foram tratadas bem como as que se acabaram de enumerar. No entanto, 
espera-se que o trabalho que agora se apresenta contribuía para criar uma base sobre a 
qual se poderão futuramente aprofundar as matérias identificadas. A amplitude dos 
contributos deste trabalho para a implementação de processos de reabilitação urbana 
depende em parte de lhe ser dada continuidade. 

Num paralelismo entre a abordagem da reabilitação urbana, a abordagem desta tese ao 
estudo da reabilitação urbana e o que se espera que venha a ser o caminho trilhado no 
futuro pela investigação nesta área, conclui-se com uma adaptação de um excerto do 
Estudo de Renovação Urbana do Barredo, de 1969, coordenado pelo Arq.º Távora, 
sublinhando assim, mais uma vez, a sua surpreendente actualidade: 

«Continuar, portanto, inovando. 

Mas uma verdadeira reabilitação não pode efectuar-se sem que duas características 
básicas a acompanhem: são elas a globalidade e a abertura. 

É global uma operação que afecta o coração e a carne dos homens, a sua vida física, 
espiritual e económica, os hábitos e a vida de uma comunidade, que pensa nas flores e 
nas infra-estruturas, que toca nas casas e nas ruas, que não esquece o pormenor do 
candeeiro ao mesmo tempo que concebe o todo como um valor de paisagem inserido no 
contexto urbano; é global uma operação que se enquadra em termos de Cidade e não de 
sector, como é global apenas uma operação que é de todos para todos e não de alguns 
para alguns. 

E, sem abertura não há globalidade; abertura significa análise permanente de novas 
circunstâncias e portanto fixação permanente de novos objectivos e, portanto ainda, 
imaginação actuante e criadora ao longo do tempo. Dadas as constantes alterações de 
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conceitos, de estruturas, de sistemas de relações que o nosso mundo vem conhecendo, 
difícil será estabelecer planeamento a longo prazo que não necessite de uma constante 
revisão de posições para conseguir o objectivo fixado ou outro que, entretanto, o tempo, 
bom conselheiro, indique como mais conveniente. 

Quem sabe dizer-nos o que será o Barredo daqui a cinquenta anos? 

É nestas poucas palavras, reabilitar (ou continuar inovando) com espírito global e aberto, 
que está contida toda a essência da opção que escolhemos para orientar a nossa 
proposta.»1 

                                            
1 Fernando Távora (coor.) – Estudo de Renovação Urbana do Barredo, pág. 34 [negrito substitui o sublinhado do original; o termo 
renovação foi substituído por reabilitação]. 
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Figura 14 – Em cima à esquerda: cartão postal, edição Laurent Reiz; em baixo à esquerda e à direita: 
fotografias de Jacques Mossot, disponível em: http://fr.structurae.de 

Figura 15 – Digitalização de: F. Ciardini e P. Falini (eds.) – Los centros históricos: Política urbanística y 
programas de actuación, pág. 209. 

Figura 16 – Em cima à esquerda e ao centro: imagens retiradas de Gianfranco Franz – Turismo e herança 
cultural; em cima à direita: [sem autor], disponível em: http://www.comune.bologna.it; em baixo: 
fotografia de David Roberts, disponível em: http://butworldenoughandtime.com 

Figura 55 – Digitalização de: Common Ground – Parish maps. Em cima à esquerda: Tow Law Parish 
Mappers & Romney Chaffer, 1990; em cima à direita: Vizability Arts, 1993; ao centro: Tyne & Wear 
Museums, 1989; ao lado: Common Ground, 1996. 

Figura 57 – Em cima à esquerda: fotografia de Friedrich Naumann Foundation disponível em: www.fnst-
freiheit.org; em cima à direita: fotografia de Dário Lopez-Mills, disponível em: 
http://www.thegully.com/essays/world/020905_catskill_ny_economy.html; ao lado: fotografia da 
organização War on want disponível em: 
http://www.waronwant.org/World20Summit20on20Sustainable20Development+2973.twl 

Figura 58 – Imagem retirada de: Virna Bussadori – The New Charter of Athens: The ECTP vision for cities in the 
21st century. 

Figura 69 – imagens aéreas retiradas de Microsoft Live Search Maps, disponível em: http://maps.live.com; 
fotografias à esquerda e ao centro de Dias dos Reis, disponíveis em: http://www.pbase.com/diasdosreis; 
fotografia à direita de Osvaldo Gago, disponível em: http://pt.wikipedia.org 

Figura 73 – Ao lado: fotografia de Steven Strehl, disponível em: http://www.ohlalamag.com/en/2008/09/say-
bonjour-to-paris-newest-skyscraper-in-30-years.html; em baixo: imagens digitais de Herzog & de 
Meuron, disponíveis em: http://forum.skyscraperpage.com/showthread.php?t=158351 e  

Figura 74 – À esquerda, em cima e ao centro: fotografia de “rpeschetz”, disponível em: www.flickr.com: à 
direita em cima: [sem autor] disponível em: http://spluch.blogspot.com; à direita ao centro: fotografia de: 
Hong Yi, disponível em: http://hongyihongyi.blogspot.com; ao lado da legenda: [sem autor], disponível 
em http://forum.skyscraperpage.com; em baixo da legenda: [sem autor], disponível em: 
http://www.fosterandpartners.com 

Figura 75 – À esquerda, em cima: fotografia de Charles Bowman, disponível em: https://www.allposters.com; 
ao centro: fotografia de Carol M. Highsmith, disponível vem: http://blog.aia.org; em baixo: fotografia de 
Paul Masck, disponível em: http://en.wikipedia.org; à direita, em cima: [sem autor], disponível em: 
http://www.skyscrapercity.com; ao centro: [sem autor], disponível em: http://www.destination360.com; 
em baixo: [sem autor], disponível em: http://www.stay247.com 
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Figura 77 – Em cima à esquerda: [sem autor], disponível em 
http://people.bu.edu/wwildman/WeirdWildWeb/deg_phd_spr.htm; em cima à direita: fotografia de Flip 
Barrientos, disponível em: www.flickr.com; ao centro à esquerda: otografia de Nancy Nangel, disponível 
em: http://nancy-nangel.spaces.live.com/blog/cns!C97EC7922D1484B8!708.entry; ao centro à direita: 
fotografia de Izzet Keribar, disponível em: http://www.trekearth.com; em baixo à esquerda: [sem autor], 
disponível em: http://www.travelphoto.net; em baixo à direita: fotografia de “Gipo!”, disponível em: 
www.flickr.com. 

Figura 62 – Em cima à esquerda: fotografia do Aga Khan College do MIT, disponível em: 
http://www.architectureweek.com; em cima à direita: imagem de vídeo, [sem autor], disponível em: 
www.heinerfischle.de/meinung/mostar-e.htm; ao centro à direita: [sem autor], disponível em: 
www.heinerfischle.de/meinung/mostar-e.htm; ao centro à esquerda: fotografia de Adis Dziho, disponível 
em: http://www.architectureweek.com; em baixo à esquerda: fotografia de Jean Claude-Chapon, 
disponível em: http://www.npr.org; à direita em baixo: imagem de vídeo do arquivo da CNN, disponível 
em: http://archives.cnn.com; ao centro em baixo: fotografia de Jim Wildman, disponível em: 
http://www.npr.org. 

Figura 60 – Em cima à esquerda: fotografia de Thibault Camus, Associated Press, disponível em: 
www.cbc.ca/news/background/paris_riots; em cima à direita: [sem autor], disponível em 
http://indybuzz.blogspot.com/2006/12/january-19-explore-roots-of-racial.html; em baixo à direita: 
fotografia de Jacques Brinon, disponível em: antikafirphobia.wordpress.com; em baixo ao centro: 
fotografia de Jack Guez, AFP, disponível em: antikafirphobia.wordpress.com 

Figura 63 – Em cima à esquerda: digitalização da primeira página do Jornal de Notícias, de 11 de Junho de 
2005, disponível em: http://imigrantes.no.sapo.pt/page2.africanos.html; em cima à direita: fotografia de 
Helder Gabriel, Agência Lusa; ao centro à direita: digitalização da primeira página do jornal The Resident, 
de 23 de Junho de 2005, disponível em: http://www.forumnacional.net; em baixo à direita: digitalização 
do jornal Público, de 19 Junho 2005, disponível em: http://www.forumnacional.net 

Figura 115 – Fotografias retiradas de: Maria Inácia Teles Grilo (coord.) – Boletim Monumentos [da] Direcção 
Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. 

Figura 116, Figura 122 e Figura 123 – Desenhos digitalizados de: Fernando Távora (coord) – Estudo de 
renovação urbana do Barredo.  

Figura 117, Figura 118 e Figura 119 – Imagens digitalizadas de: Direcção Geral dos Serviços de Urbanização, 
Secção de Defesa e Recuperação da Paisagem Urbana – Prospecção, preservação e recuperação de 
elementos urbanísticos e arquitectónicos notáveis, em áreas urbanas e marginais viárias, na região do 
Algarve. 11.º Volume: Cacela 

Figura 120 e Figura 121 – Fotografias digitalizadas de: Fernando Távora (coord) – Estudo de renovação 
urbana do Barredo. 
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ANEXO I – LEGISLAÇÃO RELATIVA AOS PROGRAMAS PRU E PRAUD
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ANEXO II – GABINETES TÉCNICOS LOCAIS QUE FUNCIONARAM NO 
ÂMBITO DO PRU E DO PRAUD (1985-2008) 
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GABINETES TÉCNICOS LOCAIS QUE FUNCIONARAM NO ÂMBITO DO PRU 
 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE  
DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DA VILA Arouca 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DE BRAGA Braga  

GTL - ZONA INTRAMUROS, ZONA DE COUROS E ZONA ADJACENTE Guimarães 

GTL - BAIRRO DO CASTELO Lamego 

GTL - ZONA MURALHADA, ZONAS CIRCUNDANTES Mirandela 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DA CIDADE Porto 

GTL - R. DR. ELÍSIO DE CASTRO E R. DIREITA  Santa Maria da Feira 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DE V.N. GAIA Gaia 

GTL - CENTRO HISTÓRICO Viana do Castelo 

  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO 

DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DA VILA DE ANSIÃO E PR. COSTA RÊGO DE AVELAR Ansião 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ALDEIA DE PIODÃO Arganil 

GTL - ZONA ANTIGA DA CIDADE Aveiro 

GTL - CASTANHEIRA DE PÊRA Castanheira de Pêra 

GTL - REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO Celorico da Beira 

GTL - PR. VELHA E LARGO DO RAMAL Coimbra 

GTL - RUA DE CONDEIXINHA E CONDEIXA-A-VELHA Condeixa-a-Nova 

GTL - ZONA CENTRAL DE ESTARREJA Estarreja 

GTL - NÚCLEO HISTÓRICO DE FIGUEIRÓ DOS VINHOS Figueiró dos Vinhos 

GTL - GOUVEIA Gouveia 

GTL - REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DA GUARDA Guarda 

GTL – LEIRIA Leiria 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DA LOUSÃ Lousã 

GTL - CENTROS HISTÓRICOS DE MONTEMOR E TENTÚGAL Montemor-o-Velho 

GTL - PEDROGÃO GRANDE Pedrogão Grande 

GTL - CENTRO ANTIGO DA VILA DE POMBAL E POVOAÇÃO DE REDINHA Pombal 

GTL - ZONA HISTÓRICA DE PORTO DE MÓS, AGLOMERADO RURAL DE ARRIMAL Porto de Mós 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DE SOURE Soure 

GTL - VISEU Viseu 

  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO 

DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GTL - Reabilitação Urbana do Centro Histórico Alcobaça 

GTL - Zona Antiga Nazaré 

GTL - Bairro das Barrocas Alcochete 

GTL - Alfama e Mouraria Lisboa 

GTL – Torres Vedras Torres Vedras 

  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALENTEJO 

DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GTL - BAIRRO DAS PORTAS DE MÉRTOLA Beja 

GTL - CIDADE INTRA-MUROS Évora 

  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE 

DESIGNAÇÃO CONCELHO 

GTL - CENTRO HISTÓRICO (CIDADE INTRA-MUROS) Lagos 

GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA NÚCLEAR E ANTIGA VILA Olhão 
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GABINETES TÉCNICOS LOCAIS QUE FUNCIONARAM NO ÂMBITO DO PRAUD (1988-2008) 
 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE  
DESIGNAÇÃO CONCELHO SELECÇÃO INÍCIO DURAÇÃO 

GTL - CIDADELA - C. M. DE BRAGANÇA Bragança 1988 1990 2 ANOS 

GTL - INTRAMUROS - C.M.DE MONÇÃO Monção 1988 1990 2 ANOS 

GTL - MONTALEGRE - C.M.DE MONTALEGRE Montalegre 1988 1990 9 MESES 

GTL - CENTRO HISTÓRICO - C.M.VALENÇA Valença 1988 1990 2 ANOS 
GTL - INTERMUNICIPAL VALE DO DOURO SUL - C. M. SERNANCELHE, 
PENEDONO, RESENDE, S. JOÃO DA PESQUEIRA, TAROUCA, TABUAÇO, 
ARMAMAR, LAMEGO, MOIMENTA DA BEIRA E CINFÃES Intermunicipal 1989 1989 2 ANOS 
GTL - CENTRO HISTÓRICO, ÁREAS ENVOLVENTES À PONTE DA 
MADALENA - C. M. CHAVES Chaves 1989 1990 2 ANOS 
GTL - NÚCLEO ANTIGO DE VILA DO CONDE, AZURARA E ZONA 
RIBEIRINHA - C. M. DE VILA DO CONDE Vila do Conde 1989 1990 2 ANOS 

GTL - ZONA INDÚSTRIAL DE MATOSINHOS SUL - C. M. DE MATOSINHOS Matosinhos 1990 1991 2 ANOS 
GTL - CENTRO HISTÓRICO, BAIRRO DA TORRE E LUGAR DE PELAMES - C. 
M. DE AMARANTE Amarante 1990 1992 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO  - C. M. DE MELGAÇO Melgaço 1991 1992 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO  - C. M. DE VILA REAL Vila Real 1991 1993 2 ANOS 
GTL - CENTROS HISTÓRICOS DE CHAVES E MONTALEGRE  - C. M. DE 
CHAVES E MONTALEGRE 

Chaves e 
Montalegre 1992 1992 1 ANO 

GTL - ZONA ANTIGA DE ESPOSENDE E ZONA HISTÓRICA DE FÃO  - C. M. 
DE ESPOSENDE Esposende 1992 1993 2 ANOS 

GTL - PINHEIRO DA BEMPOSTA  - C. M. DE OLIVEIRA DE AZEMÉIS 
Oliveira de 
Azeméis 1992 1993 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DE ARCOS DE VALDEVEZ - NÚCLEOS DE 
S.PAIO, S. BENTO E S. SALVADOR - C. M. DE ARCOS DE VALDEVEZ 

Arcos de 
Valdevez 1995 1996 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE PONTE DE LIMA - 
C. M. DE PONTE DE LIMA Ponte de Lima 1995 1996 2 ANOS 
GTL -  REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO ANTIGO DE BARCELOS - C. 
M. DE BARCELOS Barcelos 1995 1997 2 ANOS 
GABINETE TECNICO LOCAL - REABILITAÇÃO URBANA DO FUNDO DE 
VILA EM CARRAZEDA DE ANSIÃES - C. M. DE CARRAZEDA DE ANSIÃES 

Carrazeda de 
Ansiães 1995 1997 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO URBANA DOS LUGARES DO GERÊS, ERMIDA, RIO 
CALDO/PAREDES E S. JOÃO DO CAMPO - C. M. DE TERRAS DE BOURO Terras de Bouro 1995 1997 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE VINHAIS - C. M. 
DE VINHAIS Vinhais 1996 1997 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE PONTE DA BARCA - C. 
M. DE PONTE DA BARCA Ponte da Barca 1997 1998 3 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE TORRE DE 
MONCORVO - C. M. DE TORRE DE MONCORVO 

Torre de 
Moncorvo 1997 1998 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO URBANA DO LUGAR DO MORADAL - C. M. DE VALE 
DE CAMBRA Vale de Cambra 1997 1999 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO DO MIOLO MAIS ANTIGO DE VIEIRA DO MINHO - C. 
M. DE VIEIRA DO MINHO Vieira do Minho 1997 2000 1 ANO 
GTL - REABILITAÇÃO DO NÚCLEO URBANO DE S. BENTO EM ARCOS DE 
VALDEVEZ - C. M. DE ARCOS DE VALDEVEZ 

Arcos de 
Valdevez 1998 1999 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE BRAGANÇA - C. 
M. DE BRAGANÇA Bragança 1998 1999 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ENCOSTA DA BELA VISTA EM S.PEDRO 
DA COVA - C. M. DE GONDOMAR Gondomar 1998 1999 2 ANOS 
GABINETE TÉCNICO LOCAL PARA REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DA CIDADE DE MIRANDA DO DOURO - C. M. DE MIRANDA 
DO DOURO 

Miranda do 
Douro 1999 2000 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE 
PONTE DE LIMA -ZONA DE ALÉM DA PONTE - C. M. DE PONTE DE LIMA Ponte de Lima 1999 2000 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO DO CENTRO DE ERMESINDE - C. M. DE VALONGO Valongo 1999 2000 2 ANOS 
GTL - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ANTINGA DE VILA FLOR E ÁREAS 
ENVOLVENTES - C.M. DE VILA FLÔR Vila Flor 1999 2000 2 ANOS 
GTL - REQUALIFICAÇÃO DOS AGLOMERADOS DE SALZEDAS E UCANHA - 
C. M. DE TAROUCA Tarouca 1999 2001 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DA  ZONA ANTIGA DE MIRANDA DO DOURO 
FORA DAS MURALHAS - C.M.DE MIRANDA DO DOURO 

Miranda do 
Douro 1999 2002 2 ANOS 

GTL - REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE À ALBUFEIRA DO AZIBO 
C. M. DE MACEDO DE CAVALEIROS 

Macedo de 
Cavaleiros 1999 2003 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE MONÇÃO - C. M. DE 
MONÇÃO Monção   2000 2 ANOS 

GTL - NÚCLEO URBANO DO SOAJO - C. M. DE ARCOS DE VALDEVEZ. 
Arcos de 
Valdevez   2001 2 ANOS 

GTL - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO A UNIDADE 
OPERATIVA DE PLANEAMENTO E GESTÃO II (FASE II DA ZONA HISTÓRICA 
DE BRAGANÇA) - C.M.DE BRAGANÇA Bragança   2001 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS LUGARES DA BELA VISTA E 
BARREIROS NA FREGUESIA DE FÂNZERES - C. M. DE GONDOMAR Gondomar   2001 2 ANOS 
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COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO NORTE  

DESIGNAÇÃO CONCELHO SELECÇÃO INÍCIO DURAÇÃO 

GTL - REABILITAÇÃO DAS ALDEIAS DE MARIARES, PANCHORRA, GRANJA, 
PANCHORRINHA E TALHADA (CINCO ALDEIAS) - C. M. DE RESENDE Resende   2001 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DE ALFÂNDEGA DA FÉ - C.M. 
DE ALFÂNDEGA DA FÉ Alfandega da Fé   2002 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DE SEIS NÚCLEOS HABITACIONAIS - CENTRO 
HISTÓRICO DE BOTICAS,EIRO,SANGUINHEDO,VENTUZELOS,GRANJA E 
RIBEIRA DO FONTÃO - C.M. DE BOTICAS Boticas   2002 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DA CIDADE QUE COINCIDE COM O 
TRAÇADO DA MURALHA, INCLUINDO OS EDIFÍCIOS QUE A ELA 
ENCOSTARAM PELO LADO EXTERIOR E OS BAIRROS S.MIGUEL E 
S.FRANCISCO - C.M. DE MIRANDELA Mirandela   2002 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DA ZONA HISTÓRICA DE VILA DA RUA - C. M. DE 
MOIMENTA DA BEIRA 

Moimenta da 
Beira   2002 2 ANOS 

GTL - RECUPERAÇÃO DOS AGLOMERADOS RURAIS DE LAPELA, PAÇÔ DO 
MONTE E PONTE DE MOURO - C.M.DE MONÇÃO Monção   2002 2 ANOS 
GABINETE TÉCNICO INTERMUNICIPAL - ELABORAÇÃO DE UM PLANO 
INTERMUNICIPAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO - ASSOCIAÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS DE TRÁS-OS-MONTES E ALTO DOURO Murça   2002 2 ANOS 
 GTL - RECUPERAÇÃO DOS LUGARES DE CASTELO, PARADA E CIDADELHE 
DA FREGUESIA DO LINDOSO - C.M.DE PONTE DA BARCA Ponte da Barca   2002 2 ANOS 
GTL - ZONAS MAIS ANTIGAS DO CENTRO HISTÓRICO DE VIANA DO 
CASTELO - C. M. DE VIANA DO CASTELO. Viana do Castelo   2002 8 MESES 
GTL - RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO CENTRO 
HISTÓRICO DE CAMINHA - C.M. DE CAMINHA Caminha   2003 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DO MOGADOURO - C.M. 
DE MOGADOURO Mogadouro   2003 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DOS AGLOMERADOS DE VÁRZEA DA SERRA E 
SALZEDAS - C.M. DE TAROUCA Tarouca   2003 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DO EIXO ANTIGO DE VALONGO E ÁREA 
ADJACENTE - C.M. DE VALONGO Valongo   2003 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA NOVA DE 
CERVEIRA - C.M. DE VILA NOVA DA CERVEIRA 

Vila Nova 
Cerveira   2003 1 ANO 

GTL - RECUPERAÇÃO DA ÁREA URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DO 
VIMIOSO E DOS AGLOMERADOS DE ALGOSO E DE CAÇARELHOS - C.M. 
DE VIMIOSO Vimioso   2003 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO 
DE VALPAÇOS E ÁREAS ANTIGAS DOS AGLOMERADOS DE CARRAZEDO 
DE MONTENEGRO, VILARINHO E LEBUÇÃO - C.M. DE VALPAÇOS Valpaços   2004 2 ANOS 
GTL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO AGLOMERADO URBANO DE 
RIBEIRINHO DO PINHÃO - C.M. DE ALIJÓ Alijo   2005 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DA FREGUESIA DE 
ERMELO - C. M. DE ARCOS DE VALDEVEZ 

Arcos de 
Valdevez   2005 2 ANOS 

GTL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO 
DA VILA DE MONDIM DE BASTO - C.M. DE MONDIM DE BASTO 

Mondim de 
Basto   2005 EM CURSO 

GTL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DO  CENTRO HISTÓRICO 
DE PENAFIEL - C.M. DE PENAFIEL Penafiel   2005 2 ANOS 
GTL - RECUP. E REABILITAÇÃO URBANA DAS ZONAS ANTIGAS DE 
SERNANCELHE E DA LAPA E DOS AGLOMERADOS DE FONTE DA 
ARCADA, LAMOSA, SARZEDA, ALDEIA DA RIBEIRA E TABOSA DE 
CARREGAL - C.M. DE SERNANCELHE Sernancelhe   2005 2 ANOS 
GTL- RECUP. E REABILITAÇÃO URBANA DO NÚCLEO HIST. DE VILA 
POUCA DE AGUIAR, BAIRROS DAS BARREIRAS E DO CASTANHEIRO 
REDONDO E VILA TERMAL DE PEDRAS SALGADAS - C.M. DE VILA POUCA 
DE AGUIAR 

Vila Pouca de 
Aguiar   2005 2 ANOS 

GTL - REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DO NÚCLEO CENTRAL 
DE VIDAGO - C. M. DE CHAVES Chaves   2006 EM CURSO 
GABINETE TÉCNICO LOCAL P- REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA 
DOS LUGARES DE FONTE DE ALDEIA E IFANES - C.M. DE MIRANDA DO 
DOURO 

Miranda do 
Douro   2006 EM CURSO 

GTL - RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS NÚCLEOS URBANOS DE 
CANELAS DO DOURO E CALDAS DE MOLEDO - C. M. DE PESO DA RÉGUA Peso da Régua   2006 EM CURSO 
GTL - REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DOS AGLOMERADOS 
URBANOS DE CELEIRÓS DO DOURO E S. CRISTÓVÃO DO DOURO - C.M. 
DE SABROSA Sabrosa   2007 EM CURSO 

  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO 

DESIGNAÇÃO CONCELHO SELECÇÃO INÍCIO DURAÇÃO 

GTL – ALMEIDA – C. M. DE ALMEIDA Almeida 1988 1989 2 ANOS 

GTL – CENTRO HISTÓRICO DE TRANCOSO – C. M. DE TRANCOSO Trancoso 1988 1989 2 ANOS 

GTL – ZONA HISTÓRICA – C. M. DE CASTELO BRANCO Castelo Branco 1989 1990 2 ANOS 

GTL – IDANHA-A-VELHA – C. M. DE IDANHA-A-NOVA Idanha-a-Nova 1989 1991 2 ANOS 

GTL – MEDA E MARIALVA – C. M. DE MEDA Meda 1990 1991 2 ANOS 
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GTL – NÚCLEO HISTÓRICO – C. M. DE PENELA Penela 1991 1993 2 ANOS 
GTL – SABUGAL, SORTELHA, ALFAIATES, VILA MAIOR E VILA DO TOURO – 
C. M. DE SABUGAL Sabugal 1991 1993 2 ANOS 
GTL – CENTRO HISTÓRICO DE MANTEIGAS E NÚCLEO DO SAMEIRO – C. 
M. DE MANTEIGAS Manteigas 1992 1993 2 ANOS 
GTL – NÚCLEO HISTÓRICO DE GÓIS E ALDEIA DO COORTERREDOR – C. 
M. DE GÓIS Góis 1992 1994 2 ANOS 
GTL – CENTROS HISTÓRICOS DE PENAMANCÔR E BEMPOSTA – C. M. DE 
PENAMANCÔR Penamacor 1992 1994 2 ANOS 

GTL – NÚCLEO HISTÓRICO – C. M. DE TÁBUA Tábua 1992 1994 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO NÚCLEO HISTÓRICO DE FORNOS DE 
ALGODRES – C. M. DE FORNOS DE ALGODRES 

Fornos de 
Algodres 1995 1996 2 ANOS 

GABINETE TECNICO LOCAL – REABILITAÇÃO URBANA DAS POVOAÇÕES 
DE FOLGOSINHO E MELO -  C. M. DE GOUVEIA Gouveia 1995 1996 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO NÚCLEO HISTÓRICO DE ESPINHAL – C. 
M. DE PENELA Penela 1995 1996 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE PINHEL E 
ALDEIAS – C.  M. DE PINHEL Pinhel 1995 1996 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO DA VILA DE MAÇÃO – C. M. DE MAÇÃO Mação 1995 1997 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO URBANA DA CIDADE DE OVAR -  C. M. DE OVAR Ovar 1995 1997 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DE MACHEDES E DO BAIRRO DE CANTAR 
GALO – C. M. DA COVILHÃ Covilhã 1995 2000 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DE 
MONTEMOR-O-VELHO, TENTÚGAL E PEREIRA – C.  M. DE MONTEMOR-O-
VELHO 

Montemor-o-
Velho 1996 1997 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO URBANA DAS FREGUESIAS DE ALDEIA DE JOÃO 
PIRES E BEMPOSTA – C. M. DE PENAMACÔR Penamacor 1996 1999 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO COMPLEXO HISTÓRICO – 
MUSEOLÓGICO DE CONDEIXA-A-VELHA – C.M. DE CONDEIXA – A – 
NOVA 

Condeixa-a-
Nova 1997 1998 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CONJUNTO DE SEIS ALDEIAS 
SERRANAS: PENA, RIBEIRA CIMEIRA, CEREJEIRA/COMAREIRA, AIGRA NOVA, 
AIGRA VELHA E POVORAIS – C. M. DE GÓIS Góis 1997 1998 2 ANOS 
GTL – A REABILITAÇÃO URBANA DAS PENHAS DOURADAS – C. M. DE 
MANTEIGAS Manteigas 1997 1998 2 ANOS 
GTL -  REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DA MEALHADA – 
C. M. DA MEALHADA Mealhada 1997 1998 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DOS CENTROS HISTÓRICOS DE ALFAIATES 
E VILAR MAIOR – C. M. DO SABUGAL Sabugal 1997 2000 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE AGUIAR DA 
BEIRA – C. M. DE AGUIAR DA BEIRA Aguiar da Beira 1998 1999 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE ANGEJA – C. 
M. DE ALBERGARIA – A – VELHA 

Albergaria-a-
Velha 1998 1999 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE FIGUEIRA DE 
CASTELO RODRIGO – C. M. DE FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO 

Figueira C 
Rodrigo 1998 1999 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO URBANA DOS NÚCLEOS DE ÍNFIAS E FORCADAS – 
C. M. DE FORNOS DE ALGODRES 

Fornos de 
Algodres 1998 1999 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DA GUARDA – C. 
M. DA GUARDA Guarda 1998 1999 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DA MARINHA 
GRANDE – C. M. DA MARINHA GRANDE Marinha Grande 1998 1999 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA DO MOSTEIRO DO LORVÃO E 
ZONA DO CENTRO DE SAÚDE DE PENACOVA – C. M. DE PENACOVA Penacova 1998 1999 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS DE 
SOURO PIRES, CIDADELHE, STª EUFÉMIA, ATALAIA E ALVERCA DA BEIRA – 
C.M. PINHEL Pinhel 1998 1999 1 ANO 
GTL – REABILTAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE VOUZELA – C. 
M. DE VOUZELA Vouzela 1998 1999 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DOS NÚCLEOS ANTIGOS DE RIO TORTO E 
ARCOZELO DA SERRA – C. M. DE GOUVEIA Gouveia 1998 2000 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS DE BELMONTE E CARIA 
– C. M. DE BELMONTE Belmonte 1998 2004 2 ANOS 
GTL – CENTROS HISTÓRICOS DAS ALDEIAS DE CASTEIÇÃO E RANHADOS 
– C. M. DA MÊDA Meda 1999 1999 2 ANOS 

GTL – NÚCLEO HISTÓRICO DE VERRIDE – C. M. DE MONTEMOR-O-VELHO 
Montemor-o-
Velho 1999 1999 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DA 
VILA DE ARGANIL E DAS ALDEIAS DE BENFEITA, DE PARDIEIROS (INSERIDA 
NA APP DA SERRA DE AÇOR), DE SARZEDO E DE SECARIAS – C.M. DE 
ARGANIL Arganil 1999 2000 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE ANÇÃ E POCARIÇA – 
C. M. DE CANTANHEDE. Cantanhede 1999 2000 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO DA ÁREA DO PPR – CEL. DA BEIRA E AS ALDEIAS DA 
CORTEGADA, GALISTEU, MOGADOURO, MOURELA, PORTEIRA, QUINTA 
DO SALGUEIRO, QUINTÃES (DE CIMA E DE BAIXO) E QUINTÃ: C. M. DE 
CELORICO DA BEIRA. Celorico da Beira 1999 2000 2 ANOS 



A1 - 22 
 

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO 
DESIGNAÇÃO CONCELHO SELECÇÃO INÍCIO DURAÇÃO 

GTL – REQUALIFICAÇÃO DO AGLOMERADO DA COSTA NOVA – C. M. DE 
ÍLHAVO Ílhavo 1999 2000 2 ANOS 
GTL – ZONA DE PRAZOS VELHOS E ZONA DE PRAZOS NOVOS NA PRAIA 
DE MIRA – C.M. DE MIRA Mira 1999 2000 2 ANOS 
GTL – REQUALIFICAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DA ALDEIA DE FAJÃO – 
C.M. DE PAMPILHOSA DA SERRA 

Pampilhosa da 
Serra 1999 2000 2 ANOS 

GTL – CENTROS HISTÓRICOS DE ALMEIDA , CASTELO MENDO E CASTELO 
BOM – C. M. DE ALMEIDA Almeida 1999 2001 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VALE DE GÓIS, VALE DO 
BARCO, VILA FACAIA E GRAÇA – C.  M. DE PEDROGÃO GRANDE 

Pedrógão 
Grande 1999 2001 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO DO BAIRRO MUNICIPAL, DA ZONA HISTÓRICA DE 
PROTECÇÃO À SÉ DE VISEU E DO ENCLAVE RESIDUAL DOS TRAÇADOS 
DA RUA 5 DE OUTUBRO E CIRCUNVALAÇÃO DA CIDADE – C. M. DE VISEU Viseu 1999 2002 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS DAS VILAS DE ANSIÃO 
E AVELAR – C.  M. DE ANSIÃO Ansião 1999 2004 2 ANOS 

GTL – REQUALIFICAÇÃO DA MACEIRA – C. M. DE LEIRIA Leiria   2000 4 ANOS 
GTL -  RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DO AGLOMERADO DE 
MAIORCA: CÃMARA MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ Figueira da Foz   2001 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DA ZONA ANTIGA DE VILA NOVA DO CEIRA ( 
VÁRZEA GRANDE)  - C.M. DE GÓIS Góis   2001 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA PAMPILHOSA – 
PAMPILHOSA ALTA – C. M. DA MEALHADA Mealhada   2001 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA CIDADE DE OVAR (NÚCLEO 
URBANO DA RIBEIRA,CAIS DA RIBEIRA E BAIRRO DO LAMARÃO) – C. M. DE 
OVAR Ovar   2001 2 ANOS 
GTL – REVITALIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO ANTIGO DE 
PORTO DE MÓS E DOS AGLOMERADOS URBANOS DE ALVADOS E 
ALCARIA – C. M. DE PORTO DE MÓS Porto de Mos   2001 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DA  ZONA ANTIGA DA CIDADE DE AGUEDA E A 
ZONA BAIXA DE ASSEQUINS – C.M.DE ÁGUEDA Águeda   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DOS AGLOMERADOS DE PENAVERDE E MOSTEIRÔ 
– C.M.DE AGUIAR DA BEIRA Aguiar da Beira   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DA ZONA CENTRAL DE ANDIA, ZONAS URBANAS 
MAIS ANTIGAS DE AGUIM E DA MOITA E O AGLOMERADO DE VALE DA 
MÓ – C.M. DE ANADIA Anadia   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DA 
COVILHÃ – C.M. DA COVILHÃ Covilhã   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DAS ALDEIAS DE VIDEMONTE, MEIOS,TRINTA E 
FERNÃO JOANES – C.M. DA GUARDA Guarda   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DAS OITO ALDEIAS SERRANAS: CASAL NOVO, 
TALASNAL, CHIQUEIRO, VAQUEIRINHO, CATARREDOR, 
CANDAL,SARDEIRA / CERDEIRA E SILVEIRAS DE CIMA E DE BAIXO  - C.M.DA 
LOUSÃ Lousa   2002 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO DA ALDEIA DE LONGROIVA  - C.M. DE MÊDA Meda   2002 2 ANOS 
GTL – REQUALIFICAÇÃO DA VILA DE OLIVEIRA DE FRADES E VÁRIAS 
ALDEIAS – C. M. DE OLIVEIRA DE FRADES 

Oliveira de 
Frades   2002 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO DA  VILA DA PAMPILHOSA E ÁREA ENVOLVENTE 
DO NÚCLEO ANTIGO DA VILA DE FAJÃO – C.M. DE PAMPILHOSA DA 
SERRA 

Pampilhosa da 
Serra   2002 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO CENTRAL DE S. PEDRO DE ALVA – C. 
M. DE PENACOVA Penacova   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DOS AGOLERADOS DE VILA DO TOURO, MALCATA 
E SOITO – C.M. DO SABUGAL Sabugal   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DE  MOREIRA DE REI E 
DE TORRE DO TERRENHO – C.M. DE TRANCOSO Trancoso   2002 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DO LUGAR DA PORTELA NA FREGUESIA DE VILA 
CHÃ – C.M. DE VALE DE CAMBRA Vale de Cambra   2002 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇAO DO CENTRO HISTORICO DE VILAR 
FORMOSO E DAS ALDEIAS DE CASTELO MENDO E CASTELO BOM – C. M. 
DE ALMEIDA Almeida   2003 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DO CENTRO DA VILA E OS AGLOMERADOS 
URBANOS DE PÊRA (ZONA MAIS ANTIGA) E DO COENTRAL GRANDE  - 
C.M. DE CASTANHEIRA DE PERA 

Castanheira de 
Pêra   2003 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO DA ÁREA DE INTERVENÇÃO DO PERÍMETRO 
URBANO DOS AGLOMERADOS DE PRADOS E SALGUEIRAIS – C.M. DE 
CELORICO DA BEIRA Celorico da Beira   2003 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DE FIGUEIRÓ DA GRANJA 
– C.M. DE FORNOS DE ALGODRES 

Fornos de 
Algodres   2003 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DAS ALDEIAS 
TRADICIONAIS DO CONCELHO DO FUNDÃO -  C.M. DO FUNDÃO Fundão   2003 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇAO DO CENTRO HISTÓRICO DO FUNDÃO – C.M. DO 
FUNDÃO Fundão   2003 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DAS POVOAÇÕES DE VINHÓ E ALDEIAS – C.M. DE 
GOUVEIA Gouveia   2003 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO HISTÓRICO DA VILA DE  MIRANDA 
DO CORVO – C.M. DE MIRANDA DO CORVO 

Miranda do 
Corvo   2003 2 ANOS 
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GTL – RECUPERAÇÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICO-CULTURAIS DE SANTAR 
E DE CANAS DE SENHORIM – C.M.DE NELAS Nelas   2003 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO NÚCLEO ANTIGO DE PORTO 
DE MÓS E DO AGLOMERADO DE ALCARIA – C. M. DE PORTO DE MÓS Porto de Mos   2003 EM CURSO 

GTL – RECUPERAÇÃO DO LUGAR DE ALGERIZ – C.M. DE VALE DE CAMBRA Vale de Cambra   2003 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DOS NÚCLEOS HISTÓRICOS DE IGREJA, CORUJEIRA 
E CAMBRA DE BAIXO, E CAMBARINHO, CAMPIA DE CIMA E LUGAR DA 
IGREJA, NA FREGUESIA DE CAMPIA – C.M. DE VOUZELA Vouzela   2003 2 ANOS 
GTL – RECUPERAÇÃO DO CENTRO AGLOMERADO URBANO DE VIEIRA 
DE LEIRIA – C.M.DA MARINHA GRANDE Marinha Grande   2004 2 ANOS 
 GTL – INTERVENÇÃO DO NÚCLEO ANTIGO DA CIDADE DE TONDELA – 
C.M. DE TONDELA Tondela   2004 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO 
DE CASTRO DAIRE,  VILA DE MÕES E  TERMAS DO CARVALHAL – C. M. DE 
CASTRO DAIRE Castro Daire   2005 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO DA ZONA ALTA DE COIMBRA – C.M.DE COIMBRA Coimbra   2005 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DAS ALDEIAS DA SERRA 
DA GARDUNHA – C.M. DO FUNDÃO Fundão   2005 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DAS ALDEIAS DO 
SENHOR DA SERRA E DE SEMIDE – C.M. DE MIRANDA DO CORVO 

Miranda do 
Corvo   2005 EM CURSO 

GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DAS ALDEIAS DE 
JANEIRO DE BAIXO E DE FAJÃO – C. M. DE PAMPILHOSA DA SERRA 

Pampilhosa da 
Serra   2005 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DOS  AGLOMERADOS 
DE ALMENDRA, CASTELO MELHOR, MUXAGATA, CHÃES, SANTA COMBA E 
POCINHO – C.M. DE VILA NOVA DE FOZ CÔA 

Vila Nova de Foz 
Côa   2005 2 ANOS 

GTL – RECUPERAÇÃO URBANA DO Bº DA JUDIARIA NO CENTRO 
HISTÓRICO DA COVILHÃ  - C.M. DA COVILHÃ Covilhã   2006 EM CURSO 
GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DOS CENTROS 
HISTÓRICOS DAS FREGUESIAS DE AVÔ, BOBADELA E LOUROSA E DA 
CIDADE DE OLIVEIRA DO HOSPITAL – C.M. DE OLIVEIRA DO HOSPITAL 

Oliveira do 
Hospital   2006 EM CURSO 

GTL – RECUPERAÇÃO E REABILITAÇÃO URBANA DOS  AGLOMERADOS 
DE VALE FIGUEIRA  E CASAIS DO DOURO – C.M. DE S. JOÃO DA 
PESQUEIRA 

São João 
Pesqueira   2006 EM CURSO 

GTL – REABILITAÇÃO E RECUPERAÇÃO URBANA DAS ALDEIAS DE 
VALENÇA DO DOURO E BALSA – C.M. DO TABUAÇO Tabuaço   2006 EM CURSO 

  
COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DE LISBOA E VALE DO TEJO 
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GTL - NÚCLEO HISTÓRICO DE PALMELA - C. M. DE PALMELA Palmela 1988 1989 2 ANOS 
GTL - ZONAS BAIXAS DE TANCOS E VILA NOVA DA BARQUINHA - C. M. 
DE VILA NOVA DA BARQUINHA 

Vila Nova da 
Barquinha 1988 1989 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO DE CONSTÂNCIA - C. M. DE CONSTÂNCIA Constância 1989 1990 2 ANOS 

GTL - SARDOAL - C. M. DO SARDOAL Sardoal 1989 1990 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO E MOURA DE SANTARÉM - C. M. DE SANTARÉM Santarém 1990 1991 2 ANOS 
GTL - CENTROS HISTÓRICOS DE TORRES NOVAS E DE LAPAS - C. M. DE 
TORRES NOVAS Torres Novas 1990 1992 2 ANOS 
GTL - CENTRO HISTÓRICO DE ABRANTES E ROSSIO AO SUL DE 
ABRANTES - C. M. DE ABRANTES Abrantes 1990 1993 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO - C. M. DE ALENQUER Alenquer 1990 1993 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO - C. M. DE TOMAR Tomar 1991 1993 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO - C. M. DE PENICHE Peniche 1991 1994 2 ANOS 
GTL - SEDE DO CONCELHO E FREGUESIA DE PAÇO DE ARCOS - C. M. DE 
OEIRAS Oeiras 1992 1993 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA VELHA DO BARREIRO - C. M. DO 
BARREIRO Barreiro 1995 1996 2 ANOS 
GTL -  REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA  ANTIGA DE PENICHE DE CIMA  
(FORTALEZA) - C. M. DE PENICHE Peniche 1996 1997 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DO LUGAR DE ATALAIA - C. M. DO 
MONTIJO Montijo 1997 1998 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA INTRAMUROS DA VILA DE 
ÓBIDOS E ÁREA ENVOLVENTE - C. M. DE ÓBIDOS Óbidos 1997 1999 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DOS NÚCLEOS URBANOS DA  RIBEIRA DE 
SANTARÉM E ALFANGE - C. M. DE SANTARÉM Santarém 1997 1999 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DOS NÚCLEOS ANTIGOS DOS 
AGLOMERADOS URBANOS DA MOITA E ALHOS VEDROS - C. M. DA 
MOITA Moita 1998 2000 2 ANOS 
GTL -  REQUALIFICAÇÃO DO CENTRO ANTIGO DA VILA DA LOURINHÃ - 
C.M. DA LOURINHÃ Lourinha 1999 2000 2 ANOS 
GTL -  REABILITAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS DE CARVALHAL E VALE 
DO ROTO - PICOTO/COLUMBEIRA - C. M. DO BOMBARRAL Bombarral   2003 2 ANOS 
GTL - REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE ÓBIDOS E DA 
ALDEIA DE A-DA-GORDA - C.M. DE ÓBIDOS Óbidos   2006 EM CURSO 
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GTL – CENTRO HISTÓRICO – C. M. DE ELVAS Elvas 1988 1989 2 ANOS 

GTL – CENTRO HISTÓRICO – C. M. DE MÉRTOLA Mértola 1988 1989 2 ANOS 

GTL – CENTRO HISTÓRICO – C. M. DE CAMPO MAIOR Campo Maior 1989 1990 2 ANOS 

GTL – CENTRO HISTÓRICO – C. M. DE SANTIAGO DO CACÉM 
Santiago do 
Cacém 1989 1990 2 ANOS 

GTL – CENTRO HISTÓRICO – C. M. DE ESTREMOZ Estremoz 1989 1991 2 ANOS 

GTL – CENTRO HISTÓRICO-ZONA INTRAMUROS – C. M. DE NISA Nisa 1991 1993 2 ANOS 

GTL – CENTRO HISTÓRICO – C. M. DE SERPA Serpa 1991 1993 2 ANOS 

GTL – VILA DE MONSARAZ – C. M. DE REGUENGOS DE MONSARAZ 
 Reguengos de 
Monsaraz 1992 1993 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO DA ZONA ANTIGA DA VILA DE ALVITO – C. M. DE 
ALVITO Alvito 1995 1996 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE CASTELO DE 
VIDE -  C. M. DE CASTELO DE VIDE Castelo de Vide 1995 1996 2 ANOS 
GTL – A REABILITAÇÃO DOS CENTROS HISTÓRICOS DE CRATO E DE 
FLOR DA ROSA – C. M. DE CRATO Crato 1995 1996 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA ANTIGA DE CABEÇO DE VIDE – 
C. M. DE FRONTEIRA Fronteira 1995 1996 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA ANTIGA DE ARRAIOLOS -  C. M. 
DE ARRAIOLOS Arraiolos 1995 1997 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE MONTEMOR-
O-NOVO – C. M. DE MONTEMOR-O-NOVO 

Montemor-o-
Novo 1996 1998 2 ANOS 

GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE MOURÃO – C. 
M. DE MOURÃO Mourão 1996 1998 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE ARRONCHES – 
C. M. DE ARRONCHES Arronches 1997 1998 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE BARRANCOS 
– C. M. DE BARRANCOS Barrancos 1997 1998 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DA MINA DE S. DOMINGOS – C. M. DE 
MÉRTOLA Mértola 1997 1998 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANA DA ZONA HISTÓRICA DE PORTO CÔVO – 
C. M. DE SINES Sines 1997 1999 2 ANOS 
GTL – REABILITAÇÃO URBANÍSTICA DO CENTRO HISTÓRICO DE VILA 
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COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO ALGARVE 
DESIGNAÇÃO CONCELHO SELECÇÃO INÍCIO DURAÇÃO 

GTL - REABILITAÇÃO DO CENTRO HISTÓRICO DE TAVIRA - C. M. DE 
TAVIRA Tavira 1988 1989 NOV. 1990 

GTL - CENTRO HISTÓRICO - C. M. DE SILVES Silves 1988 1991 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO  - C. M. DE LOULÉ Loulé 1991 1993 2 ANOS 

GTL - NÚCLEO HISTÓRICO - C. M. DE FARO Faro 1992 1993 2 ANOS 

GTL - REQUALIFICAÇÃO URBANA DE ARMAÇÃO DE PERA - C.M. DE SILVES Silves 1998 1999 2 ANOS 

GTL - CENTRO HISTÓRICO - C. M. DE TAVIRA Tavira 1998 1999 2 ANOS 
GTL - REQUALIFICAÇÃO URBANA DA VILA DE MONTE GORDO - C. M. DE 
VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO 

Vila Real S 
António 1998 1999 2 ANOS 

GTL - RECUPERAÇÃO DOS AGLOMERADOS DE MONTENEGRO E 
GAMBELAS - C.  M. DE FARO Faro   2004 2 ANOS 
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