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OPINIÃO

Reabilitação a trouxe-mouxe — a fatura vem a
seguir

VÍTOR CÓIAS

iz o Decreto-Lei nº 555/99, de 16 de dezembro, do Regime Jurídico
da Urbanização e da Edi�cação, que é da competência das câmaras
municipais o licenciamento e �scalização das obras de reabilitação
dos edifícios. Nas obras deste tipo as competências no domínio do

licenciamento são, em geral, exercidas através da apreciação e admissão ou
rejeição de uma comunicação prévia apresentada pela entidade promotora.

Em 2009 foi criada legislação vocacionada especi�camente para a reabilitação,
o Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, que, para o stock de edifícios mais
antigos, foi objeto de sucessivas simpli�cações. Em resultado, os requisitos de
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segurança estrutural resumem-se, hoje, para uma boa parte das obras, à não
diminuição das condições preexistentes nos edifícios intervencionados.

O Decreto-Lei nº 555/99 contém, no entanto, uma simpli�cação ainda maior:
para os imóveis correntes, as obras de alteração no interior de edifícios estão
isentas da comunicação prévia, desde que não modi�quem a estrutura dos
edifícios.

Quando as obras obrigam a comunicação prévia, por estarem previstas
alterações estruturais, o cumprimento do requisito é, na prática, assegurado
através de um termo de responsabilidade assinado pelo técnico autor do
projeto. À face da Lei, qualquer engenheiro, desde que esteja inscrito numa das
duas ordens pro�ssionais existentes e possua alguma experiência, tem
competência para assinar estes termos de responsabilidade.

Quando as obras estão isentas de comunicação prévia, a situação é mais grave:
como, atualmente, o regime que regula o exercício da atividade da construção
dispensa os empreiteiros de obras particulares de possuírem corpo técnico
adequadamente quali�cado, estas obras são, as mais das vezes, feitas sem
qualquer controlo. A decisão se elas afetam ou não a estrutura �ca ao critério
do “encarregado” ou do “pedreiro” que as executam e nem sequer existe o tal
termo de responsabilidade assinado por um engenheiro.

As simpli�cações introduzidas nos regimes jurídicos da edi�cação, da
reabilitação urbana e do exercício da atividade da construção, a permissividade
no licenciamento municipal e o recurso a termos de responsabilidade de
duvidosa �abilidade, estão, portanto, a facilitar a proliferação de intervenções
de reabilitação que põem em causa a segurança estrutural de grande parte do
edi�cado.

A ABORDAGEM AO NÍVEL DE INDEMNIZAÇÕES EM CASO DE UM SISMO DEVERIA SER SIMILAR AO
PROCESSO QUE ESTÁ A SER SEGUIDO PARA O INCÊNDIO DE PEDRÓGÃO GRANDE, DEFENDE VÍTOR
CÓIAS

A segurança estrutural é particularmente importante no caso dos edifícios ou
conjuntos situados nas zonas do país sujeitas a perdas expectáveis no futuro
devidas a eventos sísmicos. Nessas zonas, a reabilitação, que se traduz sempre
num aumento da exposição de pessoas e/ou bens ao risco sísmico, é
acompanhada de uma perceção ilusória de segurança, devido ao facilitismo
vigente, com a agravante da própria vulnerabilidade sísmica do edifício ser
frequentemente aumentada, sem adoção de soluções adequadas de reforço.
Um facilitismo que está a gerar um grave ónus para as autarquias envolvidas,
que são as responsáveis últimas pela segurança do edi�cado.
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Esta é uma questão de grande pertinência, se se pensar nas indemnizações que
vão ser pagas pelo Estado a propósito do incêndio de Pedrógão Grande. A
abordagem deste sinistro aplica-se em moldes idênticos no caso de um sismo
— e não precisa de ser muito forte — que provoque o colapso de edifícios, com
a diferença de o valor das indemnizações poder ser da ordem do milhar de
milhões de euros.

De permeio serão mobilizados os seguros — quando existem —, mas as
seguradoras estão bem defendidas com a exclusão dos vícios de projeto ou de
construção que compete às câmaras prevenir através de procedimentos
rigorosos de licenciamento e �scalização. E de pouco servirá punir os
engenheiros que assinaram de cruz os termos de responsabilidade.

Este ónus, que constitui uma pesada herança para as futuras gestões
autárquicas e para as próximas gerações de contribuintes, continua a crescer, à
medida que mais e mais edifícios vão sendo reabilitados a trouxe-mouxe e
vendidos, em muitos casos, a estrangeiros. Os lesados terão ainda mais
legitimidade para exigir indemnizações, se as câmaras envolvidas passarem a
cobrar aos proprietários dos imóveis uma taxa de proteção civil.

Coordenador do Fórum do Património
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