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SOBRE 



•A Associação Portuguesa para a Reabilitação Urbana e 
Proteção do Património é uma organização sem fins 
lucrativos, constituída exclusivamente por pessoas 
individuais. 

Organização 
sem fins 

lucrativos 

•Desta coletividade, poderão fazer parte técnicos e 
especialistas do sector, mas também qualquer pessoa 
que se reveja nos objetivos e ações da associação, 
independentemente da sua formação, área de interesse 
ou atividade profissional, bastando para isso ser sócio. 

Qualquer 
pessoa pode 
fazer parte 

•Empresas, universidades, associações e outras 
instituições (públicas ou privadas) não podem ser sócias, 
mas a APRUPP está disponível para o desenvolvimento de 
parcerias para projetos específicos, que contribuam para 
a prossecução dos objetivos estatutários da associação. 

Parcerias para 
projetos 

específicos 

SOBRE 



•A APRUPP define “reabilitação urbana“ como um 
processo contínuo e integrado de manutenção, 
revitalização e regeneração do edificado em sentido 
lato,, respeitando a especificidade cultural e 
identitária do lugar. 

Reabilitação urbana: 
processo contínuo e 

integrado 

•A APRUPP considera que o principal objetivo da 
reabilitação urbana deve ser a melhoria das 
condições de vida das pessoas nas suas múltiplas 
dimensões: física, económica, ambiental, social e 
cultural. 

Reabilitação urbana: 
melhoria das 

condições de vida  

•A APPRUP defende que a participação dos cidadãos, 
instituições e movimentos da sociedade civil na 
reabilitação urbana deve ser estimulada e 
promovida nos vários momentos do processo de 
reabilitação. 

Reabilitação Urbana: 
participação dos 

cidadãos deve ser 
estimulada 

SOBRE 



•A APRUPP entende por «património» não apenas o 
edificado de carácter excecional e monumental, mas 
todo aquele que é testemunho de uma vivência 
cultural e social da comunidade como um todo. 

Património: 
testemunho de uma 
vivência cultural e 

social 

•A APRUPP defende que a reabilitação de património 
edificado deve envolver o conhecimento e o 
respeito pela arquitetura, pelos materiais e pelos 
sistemas estruturais que a caracterizam. 

Reabilitação : 
respeito pela 
arquitetura e 

sistemas estruturais 

•A APRUPP reconhece que, para além do seu  valor 
intrínseco, cultural e social, o património possui um 
potencial que deve ser explorado 
parcimoniosamente de forma a promover o 
desenvolvimento sustentado das comunidades. 

Património: potencial 
que deve promover o 

desenvolvimento 
sustentado 

SOBRE 
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OBJETIVOS 



•Promover e divulgar o conceito de reabilitação 
urbana como principal veículo para a salvaguarda da 
identidade e valorização do património construído, 
redução das assimetrias sociais e promoção da 
participação dos cidadãos. 

Reabilitação 
Urbana 

•Estudar, aperfeiçoar e divulgar as boas práticas da 
reabilitação urbana, recuperar técnicas tradicionais 
de construção e promover técnicas e hábitos de 
manutenção. 

Boas práticas 

•Apoiar a formação na área da reabilitação urbana. Formação 

OBJETIVOS 



•Desenvolver o intercâmbio nacional e internacional 
de práticas, saberes e conhecimentos no campo da 
reabilitação e da proteção do património. 

Intercâmbio 
de práticas 

•Colaborar na preservação do edificado de interesse 
histórico e patrimonial. 

Preservação 
do edificado 

OBJETIVOS 



Organizações 
nacionais e 

internacionais Estudantes 

Profissionais 

Entidades 
Oficiais 

Proprietários 

Formar 

Trocar 
experiências 

        

Investigar 

Partilhar 

conhecimento 

 

 

 

  Sensibilizar 

 Promover 

 Aplicar 

Colaborar 

Moradores 
Instituições e 
Universidades 

TÉCNICOS PÚBLICO EM GERAL APRUPP 

Parceiros e 
Empresas 
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ORGÃOS SOCIAIS 



• Presidente: Domingas  Vasconcelos 

• Secretário:  Jerónimo  Botelho 

• Secretário:  Joana Leandro  Vasconcelos 

• Suplente:    Francisco Sousa Rio 

Assembleia 
Geral 

• Presidente: Ricardo Santos 

• Secretário:  Alice Tavares 

• Vogal:          Mafalda Pericão 

• Suplente:    Valter Lopes 

Conselho 
Fiscal 

ORGÃOS SOCIAIS 



• Presidente:          Adriana Floret 

• Vice-Presidente: Esmeralda Paupério 

• Secretário:           João Miranda Guedes 

• Tesoureiro:           Sílvia  Magalhães 

• Vogal:                   Tiago Ilharco 

• Suplente 1:          Teresa Cunha Ferreira 

• Suplente 2:          Daniel Botelho Miranda 

Direção 

ORGÃOS SOCIAIS 
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ATIVIDADES 



Tertúlias 

Formação  

Projetos 

ATIVIDADES 



TERTÚLIAS 
 

• Reuniões informais com regularidade mensal, 
entre sócios e não sócios, sejam técnicos, 
estudantes ou o público em geral; 

• Pretendem debater aspetos transversais da 
reabilitação e do património; 

• Terão lugar em espaços com interesse 
patrimonial. 



FORMAÇÃO 
 

• Actividade de carácter mais formal para 
diferentes públicos alvo, mediante inscrição 
prévia.  

• Versará matérias no domínio da (i) Intervenção 
no construído; (ii) legislação na reabilitação; (iii) 
Papel dos cidadãos  no património. 



Formação 
• Em particular, poderão ser propostas formações 

com os seguintes temas: 

• A intervenção na casa antiga; a importância da 
inspeção 

• A intervenção na casa antiga; que soluções? 

• A reabilitação do construído na legislação atual  

• A nova lei do arrendamento; oportunidade para a 
reabilitação? 

• Centro histórico; centro vivo de oportunidades 



PROJETOS 
Criação de grupos de trabalho para estudar e 
investigar temas pertinentes na área da 
reabilitação urbana e património, nomeadamente 
no domínio: 

 

• Reabilitação do construído 

• Legislação, regulamentação e incentivos   

• Papel e participação dos cidadãos 
 



PROJETOS 
Atividades a propor: 

 

• Base de dados: WikiRu 

• Estudo da legislação em vigor 

• Repositório de materiais  

• Observatório da Reabilitação Urbana 

• O Boletim Metodológico 

• “APRUPP vai à escola” 

• “APRUPP vai às ilhas” 

• Trienal de Reabilitação Urbana 



PROJETOS 
 

 

Base de dados on line que pretende criar 
capacitação técnica através de um repositório de 
informação: 

• Técnicas construtivas tradicionais; 

• Boas práticas de reabilitação e manutenção de 
edifícios; 

• Projetos de Reabilitação Urbana. 

Base de dados: WikiRu 



PROJETOS 
 

 

Grupo de trabalho que terá como função recolher 
e analisar a legislação em vigor relativamente à 
intervenção no edificado construído. 

Pretende-se que esta análise resulte numa crítica 
construtiva que possa contribuir para uma 
legislação mais eficaz e próxima dos objetivos da 
APRUPP. 

Estudo da legislação em vigor 



PROJETOS 
 

 

Depósito de materiais, visando: 

• Recolha de materiais/sistemas construtivos 
provenientes de edifícios em obras; 

• Reutilização de materiais/métodos construtivos; 

• Divulgação das técnicas construtivas 
tradicionais. 

Repositório de materiais 



PROJETOS 
 

 

Análise e promoção da aplicação de boas práticas 
de reabilitação através: 

• Estudo da evolução da reabilitação após a 
criação das SRUs em 2004; 

• Criação de um prémio para projetos de 
Reabilitação Urbana. 

Observatório da Reabilitação Urbana 



PROJETOS 
 

 

Publicação mensal, online, sucinta, em formato 
.pdf; cada número poderá conter a descrição de 
um(a): 

• Método construtivo tradicional; 

• Patologia e (ou) forma de intervenção; 

• Metodologia de intervenção e (ou) manutenção. 

O Boletim Metodológico 



PROJETOS 
 

 

Divulgação e promoção dos conceitos da 
reabilitação urbana e proteção do património nas 
escolas primárias e secundárias, através de uma 
apresentação e/ou visualização de pequenos 
filmes, associados, sempre que possível, a visitas 
de estudo a obras reabilitadas. 

 

“A APRUPP vai à escola” 



PROJETOS 
 

 

Pretende-se proporcionar um espaço de partilha de 
histórias, experiências e saberes de todos os que se 
interessem por esta temática: 

• Introdução e apresentação destes bairros, da sua 
origem e construção até à atualidade: características 
sociais e urbanas; 

• Conhecer a vivência das gentes destes bairros, as 
suas histórias e a sua interacção com a reabilitação 
urbana. 

“A APRUPP vai às ilhas” 



PROJETOS 
 

 

Pretende-se proporcionar um espaço para realização 
de conferências, workshops, seminários e exposições 
em torno da reabilitação. 

Funcionará também como um mostruário de projetos 
relevantes no período em causa, sendo o mote para a 
criação de um concurso e prémio em torno da 
reabilitação. 

 

Trienal 



Ainda em 2012: 
 

Tertúlias (12 Julho, 13 Setembro, 11 Outubro, 8 

Novembro) 

Formação (Reabilitação: do Conhecimento à 

Intervenção – Outubro e Novembro) 

Projetos  (composição dos grupos de trabalho 

para a maturação e desenvolvimento das ideias, 
calendarização das actividades…) 

 

 



Faça parte da APRUPP! 
 

Para participar nos projetos e grupos de trabalho, 
participe como voluntário, ou inscreva-se como 
associado. 

Contacte-nos através do email:  

 aprupp.geral@gmail.com 
Visite-nos em:  

http://aprupp.org/  

mailto:aprupp.geral@gmail.com
http://aprupp.org/


Os nossos apoios: 

 

 


