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REABILITAÇÃO URBANA uma estratégia de desenvolvimento para Portugal
Fileira da construção: um sector em mudança
• O sector da construção e do imobiliário representa cerca
de 18,2 % do PIB e é o maior empregador nacional com
cerca de 720 mil colaboradores
• Entre 2002 e 2011 a fileira perdeu 283 mil empregos
• Em 2012 encerraram 23 empresas/dia com a perda de
38 mil empregos [apenas no 1.º trimestre]
• Em 2013 é assinado o ‘Compromisso para a
Competitividade Sustentável do Sector da Construção e
do Imobiliário’. 52 medidas indispensáveis para a
reconversão e relançamento da actividade da fileira
Apesar deste cenário, 2014 surge como um ano em que
há sinais de paragem do processo de desagregação e
ligeiros sinais de optimismo…
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REABILITAÇÃO URBANA uma estratégia de desenvolvimento para Portugal
O sector da construção e do imobiliário é
decisivo para a construção do futuro de Portugal
•

Melhorar e alterar a estrutura produtiva

•

Melhorar as qualificações dos colaboradores,
preparando-os para novas exigências, novos produtos
e novas técnicas construtivas

•

Melhorar as qualificações pode criar novas
dinâmicas de inovação em todas as empresas da fileira
– Maior qualificação dos projectos de arquitectura e engenharia
– Maior qualificação das empresas de construção para responder
a novas exigências nas áreas da reabilitação e sustentabilidade
– I&D de novos produtos e novas técnicas construtivas
– Produtos imobiliários com maior Qualidade e valor acrescentado
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REABILITAÇÃO URBANA uma estratégia de desenvolvimento para Portugal
A Reabilitação Urbana é indispensável para o
desenvolvimento sustentável das cidades
•

Contribui decisivamente para o aumento da
qualidade de vida das populações

•

Na Europa a reabilitação representa 36,8%
do total da construção: 515 mil milhões de euros/ano

•

Em edifícios de habitação, as obras de reabilitação e
manutenção são 50% do total da construção

•

Nos países europeus de maior dimensão
(Alemanha, França, Itália e Reino Unido), os trabalhos de
reabilitação superam largamente a construção nova
Em Portugal, o peso da reabilitação representa 6,5% do total da construção
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REABILITAÇÃO URBANA uma estratégia de desenvolvimento para Portugal
A Reabilitação Urbana é urgente na requalificação
das vilas e cidades portuguesas
•

Portugal tem cerca de 5,7 milhões de fogos construídos

•

Cerca de 2 milhões de fogos necessitam de obras de
intervenção de requalificação (34% do total construído)

•

Cerca de 800 mil fogos necessitam de obras de
reabilitação profundas / demolição / requalificação

Cerca de 3 milhões de fogos necessitam de
intervenções que melhorem as condições de
conforto térmico e acústico e assegurem condições de
Eficiência Energética
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REABILITAÇÃO URBANA uma estratégia de desenvolvimento para Portugal
A Reabilitação Urbana deverá contribuir
para mudanças no território
•

Mudanças que acompanhem as profundas
transformações económicas e sociais

•

Requalificação das vilas e cidades que permitam
reganhar um papel central nos novos ritmos e
dinâmicas de competitividade e coesão das regiões

•

As cidades têm de se integrar em novas dinâmicas
geradas pela globalização

•

Necessidade de recentralizar as cidades vs. crescimento
das periferias, com novo desenho urbano e novas funções

•

Portugal deve continuar processos de urbanização do
território com dimensão e com escala
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REABILITAÇÃO URBANA uma estratégia de desenvolvimento para Portugal
A Reabilitação Urbana deverá ir além da construção
•

Necessidade de uma visão holística que integre todas as
perspectivas e oportunidades que se abrem com políticas,
programas e medidas de Reabilitação Urbana

•

A Reabilitação Urbana deve englobar vários interesses:
proprietários, senhorios e construtores

•

A Reabilitação Urbana é uma oportunidade para criar
instrumentos que permitam:
–

Investimento na requalificação / redesenho de partes
importantes das vilas e cidades

–

Investimento na requalificação do património edificado
português, valorizando activos imobiliários

–

Investimento de novos agentes económicos
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REABILITAÇÃO URBANA uma estratégia de desenvolvimento para Portugal
A Reabilitação Urbana deve mobilizar Portugal
•

A Reabilitação Urbana deve permitir a criação de projectos
colectivos que envolvam as populações, os moradores e
os utilizadores das vilas e cidades

•

As políticas, programas e medidas de incentivo à
Reabilitação Urbana têm de envolver as Autarquias Locais

•

As Autarquias Locais devem ser o motor de criação de
estratégias de Reabilitação Urbana nas suas vilas e
cidades mas com cooperação inter-municipal e regional
–

As vilas e cidades portuguesas têm de ganhar escala
quer a nível nacional quer a nível ibérico

–

No contexto europeu e global as cidades portuguesas
têm uma pequena dimensão

–

Necessidade de criação de novas parcerias estratégicas
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REABILITAÇÃO URBANA
na construção do futuro das cidades portuguesas
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REABILITAÇÃO URBANA na construção do futuro das cidades portuguesas
A Reabilitação Urbana deverá ser uma prioridade na
construção do futuro das cidades portuguesas
Existem linhas de acção enunciadas nas Grandes Opções do
Plano 2010-2013, aprovado na Assembleia da República
que devem ser executadas
•

Execução das operações da Política de Cidades Polis XXI
[candidaturas apresentadas pelos municípios no âmbito do QREN e
do FEDER ]

•

Criação de Fundos de Desenvolvimento Urbano
[FEDER, JESSICA ou outros através do BEI]

•

Novas parcerias estratégicas entre os municípios, actores
locais e da Administração Central para intervenções
integradas e multidimensionais em áreas urbanas
específicas
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REABILITAÇÃO URBANA na construção do futuro das cidades portuguesas
A Reabilitação Urbana deverá ser uma prioridade na
construção do futuro das cidades portuguesas
•

Programas de promoção da sustentabilidade ambiental
urbana e de melhoria da Eficiência Energética do parque
edificado

•

Programas e medidas de apoio específicas para a
Reabilitação Urbana

•

Incentivo à criação de Áreas de Reabilitação Urbana
(ARU), com programas de atracção de investimento

•

Novos modelos de financiamento dos programas
públicos de incentivo à reabilitação de edifícios destinados
à habitação e ao arrendamento
[dinamização do programa “Reabilitar para Arrendar”]
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REABILITAÇÃO URBANA na construção do futuro das cidades portuguesas
A Reabilitação Urbana deverá ser uma prioridade na
construção do futuro das cidades portuguesas
•

Especial atenção na requalificação de áreas urbanas
carenciadas, com acções de inclusão social e de
combate à pobreza. Incentivo aos municípios à
requalificação dos Bairros Sociais.
Dinamizar o programa Prohabita na vertente do
realojamento

•

Interligação das medidas inscritas no PNAEE – Plano
Nacional de Acção para a Eficiência Energética e a
reabilitação energética do parque edificado

•

Execução do Programa de Eficiência Energética na
Administração Pública – Eco.AP
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REABILITAÇÃO URBANA na construção do futuro das cidades portuguesas
O investimento na Reabilitação Urbana
cria emprego e crescimento económico
•

As obras de reabilitação e requalificação dos edifícios
são intensivas de mão-de-obra e permitem envolver
todas as empresas da fileira da construção e do
imobiliário

•

As obras em edifícios de habitação absorve cerca de
60% do emprego da área da construção (350 mil
trabalhadores)

•

As obras de reabilitação de edifícios necessitam de
trabalhadores qualificados. Pode incentivar-se o uso de
materiais de construção produzidos em Portugal

•

A Reabilitação Urbana é uma oportunidade importante
na criação de uma nova dinâmica de crescimento da
economia portuguesa
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REABILITAÇÃO URBANA
na construção de cidades inteligentes
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REABILITAÇÃO URBANA na construção de cidades inteligentes
A Reabilitação Urbana é indispensável à
construção de cidades inteligentes
Algumas perguntas pertinentes
•

Como construir cidades inteligentes que gerem
atractividade de talentos, de investimento para
novas empresas relacionadas com a “sociedade do
conhecimento”?

•

Como construir cidades inteligentes que possam
interligar pólos de criação de novas competências,
de inovação que gerem criação de riqueza?

Cidades e vilas desqualificadas num mercado
globalizado não terão capacidade de atracção
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REABILITAÇÃO URBANA na construção de cidades inteligentes
A Reabilitação Urbana é indispensável à
construção de cidades inteligentes
10 razões para incentivar a Reabilitação Urbana
1

2

3

Incentivar a Reabilitação Urbana que permita criar
130 mil novos empregos e disponibilizar
habitações para arrendamento
Incentivar a Reabilitação Urbana numa dinâmica de
reconversão e criação de novos modelos de negócio,
incentivando a inovação de novos produtos e novos
serviços
Incentivar a Reabilitação Urbana para aproveitar o
enorme potencial de melhoria da eficiência energética
do parque edificado português
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REABILITAÇÃO URBANA na construção de cidades inteligentes
A Reabilitação Urbana é indispensável à
construção de cidades inteligentes
10 razões para incentivar a Reabilitação Urbana
4

5

Incentivar a Reabilitação Urbana para aumentar o valor de
toda a fileira da construção e do imobiliário, em conjunto
com a fileira da eficiência energética. Novos modelos de
negócio e novas relações entre empresas potenciam a criação
de novos empregos mais qualificados
Incentivar a Reabilitação Urbana é apostar na formação e
requalificação de milhares de profissionais da construção civil.
Novos materiais de construção, novos sistemas construtivos
dotados de inovação tecnológica exigem novas competências
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REABILITAÇÃO URBANA na construção de cidades inteligentes
A Reabilitação Urbana é indispensável à
construção de cidades inteligentes
10 razões para incentivar a Reabilitação Urbana
6

Incentivar a Reabilitação Urbana para potenciar a capacidade
de inovação das empresa, o investimento em novos
projectos de I&D, na criação de novas redes de parceria entre
empresas e as universidades/entidades de certificação.
Maior capacidade das empresas apostarem na exportação dos
seus produtos e serviços

7

Incentivar a Reabilitação Urbana vai permitir a aposta em novas
tecnologias de construção, de reabilitação e de manutenção
preparando as empresas para competir em mercados cada vez
mais exigentes e globalizados
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REABILITAÇÃO URBANA na construção de cidades inteligentes
A Reabilitação Urbana é indispensável à
construção de cidades inteligentes
10 razões para incentivar a Reabilitação Urbana
8

Incentivar a Reabilitação Urbana vai criar novas sinergias e
parcerias entre os vários sectores da economia portuguesa,
podendo gerar novas realidades empresariais que permitam
construir cidades e vilas mais sustentáveis e mais inteligentes

9

Incentivar a Reabilitação Urbana vai permitir a construção de
cidades e vilas requalificadas ajudando à criação de novas
estratégias de aproveitamento do potencial turístico

10

Incentivar a Reabilitação Urbana deve criar novos modelos
territoriais que impeçam a desertificação crescente do interior, a
continuada destruição do litoral e a degradação acentuada da
qualidade de vida das nossas principais cidades
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Conclusões
A fileira da Construção e do Imobiliário tem um peso
considerável na actividade económica, no emprego e no
investimento em Portugal
Apostar na REABILITAÇÃO URBANA é um enorme DESAFIO:
•
•

no crescimento e no desenvolvimento sustentável
na criação de riqueza e na promoção do emprego

A REABILITAÇÃO URBANA deve constituir-se como um desígnio nacional
que permita abrir novas perspectivas para alterações estruturais da
economia portuguesa, melhoria das condições de competitividade,
de inovação e fortalecimento das empresas portuguesas
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MUITO OBRIGADO !
A ANFAJE é Membro Associado da
CPCI – Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário
FAECF - Federation of European Window and Curtain Wall Manufacturers' Association
FORUM IBERO AMERICANO de Janelas, Portas e Fachadas

