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Hoje, mais do que construir, importa 

reabilitar. como classificaria o setor 

da reabilitação em portugal?

A reabilitação em Portugal, à semelhança de 

outros países europeus, tem vindo a ter uma 

expressão mais significativa. Apesar de o nú-

mero de intervenções ser bastante reduzido 

comparativamente à Europa, penso que a ten-

dência será aumentar. O setor em Portugal já 

começa a ter impacto na economia e já tem 

agentes qualificados. Digamos que, atualmen-

te a reabilitação urbana é uma das componen-

tes da cultura europeia. Existe uma consciên-

cia do valor patrimonial do edificado e das zo-

nas históricas e da importância de o conservar 

e qualificar. Será necessário que a par desta 

consciência cultural, as entidades públicas 

criem programas de apoio e incentivo, para in-

crementar esta actividade.

a reabilitação permite que as cidades se 

regenerem, seja do ponto de vista so-

cial, como económico?

A regeneração urbana é despoletada pela qua-

lidade do ambiente urbano conseguido, atra-

vés da requalificação dos espaços públicos, 

pela valorização e incentivo da coesão social e 

pela competitividade e sustentabilidade eco-

nómica e ambiental. A regeneração urbana tra-

balha em termos finais para os cidadãos. Claro 

a MIXARQ adequa sempre novas soluções a 

cada situação, resultando assim, produtos úni-

cos e inovadores para cada projeto. Para além 

dos projetos e obras efetuados nesta área, man-

temos uma preocupação constante em espe-

cialização e investigação desta área, nomeada-

mente através de cursos e estudos de investiga-

ção com a Faculdade de Arquitectura da Uni-

versidade de Lisboa.

quais os produtos /serviços que po-

dem oferecer nesta área?

Na Reabilitação de edifícios os nossos serviços 

abrangem todo o percurso: desde estudos e Re-

latórios relativos às obras em património cultu-

ral, Levantamentos e Detecção de Patologias e 

Diagnósticos, Projectos de Arquitectura, espe-

cialidades e acompanhamento técnico à obra. 

A equipa de trabalho é multidisciplinar, contri-

buindo estas diferentes valências para um pro-

duto final de valor.

gostaria de destacar algum projetos já 

realizado dentro da área da reabilita-

ção?

Dos projetos e obras realizados na área da rea-

bilitação, destaco dois:

- O Lapa 111, recentemente premiado com o 

1º lugar do Óscar Imobiliário 2015 na catego-

ria habitação. Consistiu na junção de três edifí-

cios datados de final séc. XIX, em que a sua 

reabilitação foi total. Este projecto teve como 

objectivos a valorização patrimonial e arqui-

tectónica dos edifícios, a criação de habitações 

de qualidade e a valorização da zona onde se 

inserem, a Lapa. Teve como grande desafio, a 

constante atenção à manutenção dos elemen-

tos de valor patrimonial, como pavimentos, es-

cada, tectos e paredes com elementos decorati-

vos em contraponto com a intervenção atual 

marcadamente contemporânea. Em termos cons-

trutivos, já teve soluções de alguma complexida-

de que mereceram o nosso acompanhamento e 

uma equipa bastante especializada.

- O Dom Carlos 90, um edifício arte nova de 

uso habitacional dos anos 30 em Lisboa, em 

que a sua reabilitação total, consistiu em man-

ter a tipologia interior e exterior, adequando às 

necessidades contemporâneas e preservando o 

seu valor patrimonial e histórico.

quais os desafios para o futuro?

Em termos de desafios para o futuro, temos como 

linha mestra continuar a investir na reabilitação 

de edifícios, actualizando sempre com novas téc-

nicas e materiais. Temos como primordial a com-

petência profissional tendo como objectivo um 

resultado final de qualidade.

que a reabilitação de edifícios vai ajudar a re-

generar as cidades, não sendo no entanto sufi-

ciente. Deverão ser criados projectos impulsio-

nadores para esta regeneração, como requalifi-

cações de espaços públicos, ruas e praças, do-

tação de equipamentos e criação de projectos 

artísticos e culturais. Todos eles vão gerar dinâ-

micas regenerativas.

a arquitetura tem vindo a acompa-

nHar as novas tendências relativas à 

reabilitação e regeneração urbana?

A arquitetura é fundamental neste processo. 

Através do projecto e da obra, materializa a in-

tervenção nos edifícios e conjuntos urbanos. 

Através das intenções do projecto vai marcar 

de uma forma definitiva as opções tomadas. 

Assim a atitude deve ser de um cuidado refor-

çado, tendo em conta os valores patrimoniais 

existentes. A reutilização patrimonial, manten-

do a continuidade dos valores culturais e a 

conservação dos edifícios, deverá ser uma 

preocupação constante em todo o percurso, 

desde o projecto à obra.

Qual o papel do Atelier MIXARQ – Arquitectu-

ra & Design na reabilitação?

O atelier MIXARQ, apesar de também projec-

tar obra nova, tem vindo a especializar-se em 

reabilitação de edifícios. Como filosofia base, empreendimento lapa 111

dom carlos 90

“A reabilitação urbana é uma das 
componentes da cultura europeia”
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