A QUALIDADE NA REABILITAÇÃO
DO EDIFICADO E DO PATRIMÓNIO
ATRAVÉS DA QUALIFICAÇÃO
DOS PROFISSIONAIS E DAS EMPRESAS

REABILITAÇÃO: DIFERENTE E MAIS COMPLEXA
A reabilitação do edificado é, frequentemente, mais complexa do que a construção
corrente, exigindo das empresas que a ela se dedicam o domínio de metodologias e tecnologias apropriadas. Esta exigência acentua-se quando está em causa o Património, em relação ao qual a postura dos vários agentes, desde o projetista e consultor até ao empreiteiro,
deve ser radicalmente diferente.
O atual regime de qualificação das empresas de construção não permite assegurar
que elas possuem a capacidade técnica necessária para lidar com a diversidade de situações da reabilitação das construções existentes ou da conservação e restauro dos monumentos e edifícios históricos, desde logo porque os operários e os quadros intermédios das
empresas não contam atualmente para a sua avaliação.
O Sistema de Qualificação para a Reabilitação do Edificado e do Património,
(SQREP), faz depender o acesso de uma determinada empresa à conceção e/ou execução
de obras destas áreas do cumprimento de um conjunto de requisitos específicos, relacionados, em primeiro lugar, com a qualificação dos recursos humanos nela disponíveis, e, adicionalmente, com a sua estrutura organizativa e a sua experiência curricular.
O SQREP é constituído basicamente por um conjunto de disposições e regras a pôr
em prática na seleção dos agentes do setor da REP, não só das empresas que executam as
obras, mas também das que prestam serviços de projeto e fiscalização e de inspeções e
ensaios, suportado por uma aplicação informática acessível pela Internet, e desenvolvido
com a finalidade última de contribuir para uma maior qualidade das intervenções deste setor.
O SQREP considera a atividade das empresas do setor em apreço dividida por três
grandes Áreas de atividade: Projeto e fiscalização, Inspeções e ensaios e Execução
(empreiteiros e subempreiteiros).
Em cada Área, a atividade das empresas é dividida por Ramos de atividade. Cada
ramo de atividade subdivide-se em Especialidades. As especialidades subdividem-se, por
seu turno, em Tipos de trabalho e estes, finalmente, em Técnicas.

Sistematização da atividade das empresas.

Aplicação informática acessível via Web.

As Técnicas são atribuídas aos Perfis profissionais de acordo com Referenciais de qualificação.

COMO FUNCIONA O SQREP
A aplicação do SQREP a cada caso concreto faz-se em três etapas:
1. Registo online da informação sobre a empresa;
2. Qualificação dos recursos humanos da empresa envolvidos no planeamento, atribuindo um ou mais perfis profissionais a cada um;

3. Qualificação da empresa, classificando-a em Especialidades e em Classes.
A informação recolhida, processada e sistematizada, sobre profissionais e empresas é
disponibilizada, em determinadas condições, às entidades interessadas, designadamente as
entidades utilizadoras dos serviços das empresas.
Para atingir os seus objetivos, o SQREP procura aproveitar os contributos de entidades já existentes, designadamente das ordens e associações profissionais, das entidades
formadoras e das entidades certificadoras de pessoas e de empresas, trabalhando em rede.
A interação entre a aplicação informática do SQREP e os seus utentes e parceiros é feita via
Internet.

VANTAGENS
O SQREP tem vantagens para as entidades adjudicantes, para as empresas prestadoras de serviços, para os profissionais, para o setor da construção e a sua força de trabalho e
para o País no seu todo.
Vantagens para as entidades adjudicantes: Estas entidades precisam apenas de
escolher, na grelha classificativa do sistema, os ramos de atividade e as especialidades que
melhor se adaptam à natureza dos trabalhos a realizar. O SQREP assegura que as empresas selecionadas possuem as necessárias competências, o que se traduz em economias
para as entidades adjudicantes.
Vantagens para as empresas fornecedoras: Ao possibilitar às entidades adjudicantes o acesso à informação sobre as competências das empresas fornecedoras, o SQREP
permite uma grande simplificação e economia de recursos na resposta aos procedimentos
de pré-qualificação.

Vantagens para os profissionais do setor: O SQREP permite aos profissionais verem reconhecidas, valorizadas e divulgadas as suas competências, quer nas profissões tradicionais, quer nas novas profissões especializadas, fruto da inovação tecnológica.
O SQREP favorece a as empresas mais organizadas e melhor dotadas para prestarem serviços de qualidade, combatendo a concorrência desleal, ao passo que estimula a
qualificação dos recursos humanos do setor da construção. Uma maior exigência de qualificação da força de trabalho e do tecido empresarial do setor da construção constitui um estímulo eficaz para o aumento do seu valor acrescentado e da sua capacidade para prestar
serviços além-fronteiras, logo, do seu contributo para o crescimento da economia.
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Exemplos de intervenções que requerem empresas qualificadas:
a – Conservação e restauro de bens culturais; b – Reabilitação estrutural.

EM SUMA
A reabilitação do edificado e a conservação do Património têm sido tratadas como meras extensões da construção corrente. Em termos económicos, a reabilitação tem hoje o
primado, e mobiliza milhares de milhões de euros anualmente. A conservação do Património
tem uma enorme importância para a Sociedade. Uma e outra requerem uma abordagem
diferente, capaz de ter em conta a sua especificidade metodológica e tecnológica. O SQREP
visa criar condições para que as intervenções nestas duas áreas possam ser confiadas a
empresas dotadas das necessárias competências, valorizando em particular a qualificação
dos recursos humanos ao seu serviço.
Mais informações:
www.sqrep.pt
GECoRPA – Grémio do Património
Av. Conde Valbom, 115, 1.º Esq.º - 1050-067 Lisboa
Telefones 213 542 336; 918 266 247; e-mail: info@gecorpa.pt

