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Sísmica

Mineiro Aires: "Pladur é 
possivelmente o material mais
utilizado" na reabilitação

Para Carlos Mineiro Aires, o as-
sunto da reabilitação sísmica

do edificado em Portugal é
“comum” tanto ao campo da enge-
nharia, como da arquitectura. Na
sessão de abertura do seminário “A
realidade da reabilitação sísmica
do parque edificado”, decorrida na
sede da Ordem dos Arquitectos, o
bastonário da Ordem dos Enge-
nheiros (OE) afirmou que o país
tem um problema que assenta na
“degradação a que deixámos che-
gar o parque habitacional”. Perante
este cenário, Mineiro Aires revelou
que a Ordem olha “com a preocu-
pação devida” para esta questão,
uma vez que estão em causa duas

questões: o risco e a defesa do con-
sumidor.  Para o bastonário da OE,
a reabilitação urbana “veio animar
o mercado”, contudo, “temos, pos-
sivelmente, um cenário em que o
material mais utilizado [nas obras
de reabilitação] é o pladur”. “Isto é
muito mau porque queremos fazer
uma reabilitação urbana em condi-
ções e queremos dar perenidade e
segurança ao que estamos a fazer”,
explicou, referindo ainda a inten-
ção de proteger os direitos do con-
sumidor na altura de adquirir um
imóvel. Há ainda outro paradigma
neste sector que, segundo Mineiro
Aires, afecta os projectistas - tanto
arquitectos como engenheiros - e
que consiste nos baixos honorá-
rios. Paralelamente, “os construto-
res fazem as obras mal pagas, com
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margens pequenas e, quando os
contratos são maus, alguém sai
mal servido”, enquanto que, “neste
negócio todo” se criam “mais valias
monstruosas” no seio das imobiliá-
rias que, segundo o líder da OE,
“ganham mais do que todos neste
processo”.

Legislação
Relativamente ao aspecto legisla-
tivo, Carlos Mineiro Aires salientou
que o decreto-Lei nº53/2014, que
estabelece o regime excepcional e
temporário a aplicar à reabilitação
de edifícios, designa que as inter-
venções em edifícios existentes não
podem diminuir as condições de
segurança estrutural e sísmica.
“Parte do princípio que já existia
uma segurança estrutural e sís-

mica, quando não existe”, afirmou.
Assim, na óptica da OE, tem que se
atentar “ao que está a ser feito, so-
bretudo nos grandes centros. Por
outro lado, em Lisboa e no Porto
verifica-se que “uma parte desses
edifícios que estão a ser objecto de
reabilitação destina-se a utilização
colectiva”, a fim de aumentar a
oferta turística. Isto leva, segundo
o bastonário, ao acréscimo do
risco.
“Temos de ter a exacta noção de
que o consumidor, que vai comprar
uma habitação (...) compra algo
que pensa que tem solidez e não
tem”, alertou. Por outro lado, Mi-
neiro Aires é da opinião de que as
obras de reabilitação urbana “são
obras para serem feitas em parce-
ria”, referindo-se a engenheiros e
arquitectos, uma vez que as duas
disciplinas são “complementares”
neste campo. “O facto de se ser en-
genheiro civil não confere apetên-
cia especial nestas áreas, porque há
engenheiros civis de tudo e para
tudo”, continuou o bastonário, re-
ferindo que só alguns têm conheci-
mentos nesta área e, portanto,
“devem ser consultados”.
O engenheiro ressalvou ainda que
“neste país, neste momento, temos
assistido a certificações de toda a
natureza - uma pessoa, quando faz
uma reabilitação, tem que ter cer-
tificação acústica, térmica, energé-
tica, etc. e não há certificação
estrutural”. Mineiro Aires recordou
ainda que o Governo irá lançar o
Livro de Obra Electrónico. “Supo-
nho que vá ser exigível a parte es-
trutural e, já agora, também o
nome de quem dimensionou e de
quem acompanhou para dizer que
a obra está concluída de acordo
com o projecto”, referiu, deixando
ainda a certeza de saber que “os en-
genheiros e os arquitectos saberão
certamente o papel que compete a
cada um” no sector da reabilitação
urbana. �
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Para o bastonário da Ordem dos Engenheiros, um dos problemas de Portugal assenta na degradação a
que chegou o parque habitacional. Relativamente à resistência sísmica, Mineiro Aires defende que está
em causa não apenas a segurança dos bens e das pessoas mas também a defesa dos direitos do
consumidor



  Tiragem: 5000

  País: Portugal

  Period.: Quinzenal

  Âmbito: Outros Assuntos

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 6,41 x 7,48 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 70053836 16-06-2017

Quinzenário - sai à sexta-feira - 7.50 euros Director: Ricardo Batista 16 de Junho de 2017 Ano XIV Número 343

INVESTIMENTO  Seixal e Barreiro defendem ponte que ligue os dois concelhos pág. 07 AGI “Para a Construção o 

futuro só pode ser risonho” pág. 18  INSTALAÇÕES  Eaton lança sistema MSFS no mercado energético págs. 22-23

CONSTRUÇÃO

ENGENHARIA ENGENHARIA

Certificação
precisa-se
Para o bastonário da Ordem dos
Engenheiros, a certificação estrutural
dos edifícios é uma necessidade num
país com o parque habitacional
degradado  PÁG. 12

IMOBILIÁRIO

O impacto do
crédito à habitação
na construção
Sérgio Pereira e José Figueiredo,
sócios do Comparajá.pt explicam ao
CONSTRUIR o impacto que um
maior acesso ao crédito à habitação
terá nos mercados imobiliário e da
construção  PÁGS. 15-16
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“A estratégia de valorização
dos recursos é fundamental”
Numa entrevista exclusiva ao CONSTRUIR, o Policy Officer para a Construção Sustentável
na Comissão Europeia apresenta as linhas mais fortes do Protocolo de Gestão de Resíduos
de Construção & Demolição. O conjunto de boas práticas estão integradas numa estratégia
para o Sector e visam impulsionar a confiança em materiais que resultem de um processo
transparente de reciclagem. Vincent Basuyau acredita que “é importante é que estas práticas
passem a fazer parte da norma” PÁGS. 04-05

TRAÇO

O secretário de Estado
Adjunto e do Ambiente
defende a transposição
dos Eurocódigos para o
quadro legal português,

destacando que o país
tem capacidade para

adaptar estes
regulamentos. Segundo

José Mendes, mais 
do que necessário, é

“mandatório” fazer essa
integração PÁGS. 10-11

Caderno Especial
Traço

José Mendes: “Além dos edifícios 
é preciso reabilitar o sector”
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