
RELATÓRIO DE ACTIVIDADES 2014



Organização da apresentação:

1.Tertúlias

2.Grupos de trabalho

3.Organizou; Preparou; Foi convidada; Apoiou…

Actividades em 2014



Tertúlias

8 de Fevereiro – MIRA Forum -
«Espaços Industriais Abandonados». 

Confronto de estratégias para a 
revitalização destes equipamentos, 
identificando e potencialidades e 
analisando possibilidades de 
novas ocupações ajustadas aos novos 
padrões do centro da cidade, e a forma 
como estas intervenções se podem 
assumir como instrumentos de 
reabilitação urbana…



Tertúlias

24 de Novenbro – Ateneu Comercial 
- «Cidade Reabilitada? A Percepção 
do Turista»

Apresentada no âmbito da 2ª Semana 
da Reabilitação Urbana no Porto, o 
turismo tornou-se nos últimos tempos 
um dos principais sectores da 
economia Portuense. Edifícios que 
permaneceram devolutos durante 
anos a fio, repentinamente vêem-se 
transformados em hosteis, guest-
houses, apartamentos turísticos, 
hóteis, restaurantes, bares…



Grupos de trabalho

A APRUPP constituiu GTs nas seguintes áreas:

1. Legislação na reabilitação urbana e proteção do p atrim ónio

2. Segurança e risco do patrim ónio construído

3. Sensibilização para o patrim ónio nas escolas

4. Organização de tertúlias em espaços da cidade

5. Sensibilização para o valor patrimonial das Ilhas  no Porto

6. Organização de ações de formação

7. Desenvolvimento de ações de comunicação e marketi ng

8. Criação de um repositório de materiais



Grupos de trabalho

4. Organização de tertúlias em espaços da cidade

i. Promoção de diversos debates com participação aberta

6. Organização de ações de formação

i. Promoção de um workshop

7. Desenvolvimento de ações de comunicação e marketi ng

i. “Alimentação” do site e divulgação de acções

8. Criação de um repositório de materiais

i. Desenvolvimento da ideia e do “modelo de negócio”



Organizou

APRUPP promoveu, no âmbito da 
Semana da Reabilitação Urbana em 
Lisboa, o evento «Mostra e Conta: 
Maratona de Projetos de Reabilitação» . 
Foram apresentados 12 projetos de 
reabilitação que promovessem a 
reabilitação urbana e a atividade dos 
gabinetes de arquitetura desenvolvida 
neste sector junto de promotores, 
técnicos e público em geral…



Co-organizou

O Estatuto dos Benefícios Fiscais e a Lei 
de Bases para a Protecção e Valorização 
do Património Cultural estabelecem de 
forma inequívoca, desde 2001, as 
condições para que os imóveis sitos em 
centros históricos integrados na Lista do 
Património Mundial da UNESCO (e por 
inerência classificados como Monumento 
Nacional, nomeadamente conjuntos ou 
sítios) beneficiem de isenção do Imposto 
Municipal sobre Imóveis.
Contudo, e para além da completa 
desinformação, tem-se assistido a uma 
incompreensível discricionariedade no 
acesso a este benefício fiscal…



Organizou

APRUPP promoveu, no âmbito da 
Semana da Reabilitação Urbana em 
Braga, o evento «Noites APRUPP» com 
duas tertúlias:

-Mobilidade no Centro Histórico de Braga: 
algumas propostas

-Da Estratégia à Acção: a reabilitação 
urbana do centro histórico de Braga 



Co-organizou

APRUPP promoveu, no âmbito da 
Semana da Reabilitação Urbana em 
Braga, o evento «Arqui Brinca» . Tratou-
se de um workshop participativo, dirigido 
a crianças e famílias, com base no 
sistema de construção modular LUPO. Os 
participantes tiveram que ultrapassar 
diversos desafios para construir alguns 
edifícios emblemáticos da cidade de 
Braga, seguindo os planos apresentados 
pelos monitores... 



Organizou

APRUPP promoveu, no âmbito da 
Semana da Reabilitação Urbana no 
Porto, o evento «Mercado Imobiliário e 
Protecção do Patrim ónio: 
Convergências e Divergências» . Nunca 
se fizeram tantas operações de 
Reabilitação Urbana como hoje; se é o 
valor patrimonial e histórico dos edifícios 
que justifica tal procura, subsiste a 
questão de saber até que ponto, face à
pressão do mercado, não se corre o risco 
de comprometer os princípios 
elementares de protecção e respeito pelo 
património histórico …



Co-organizou

APRUPP promoveu, no âmbito da 2ª
Semana da Reabilitação Urbana no 
Porto, o evento «Arqui Brinca» . Tratou-
se de um workshop participativo, dirigido 
a crianças e famílias, com base no 
sistema de construção modular LUPO. Os 
participantes tiveram que ultrapassar 
diversos desafios para construir alguns 
edifícios emblemáticos da cidade de 
Braga, seguindo os planos apresentados 
pelos monitores... 



Co-organizou

PETIÇÃO EM DEFESA DA ISENÇÃO DO IMI NOS CENTROS 
HISTÓRICOS CLASSIFICADOS PATRIM ÓNIO DA HUMANIDADE

EM DEFESA DA ISENÇÃO DO IMI NOS CENTROS HISTÓRICOS 
CLASSIFICADOS PATRIMÓNIO DA HUMANIDADE

Ex.mo. Senhora Presidente da Assembleia da República e Ex.mo Senhor 
Provedor de Justiça

Os centros históricos classificados, valor cultural, identitário e económico 
da nossa comunidade nacional, devem ser preservados e valorizados pela 
intervenção conjugada das entidades públicas nacionais e locais, das 
associações de defesa do património e dos moradores e proprietários de 
imóveis…



Organizou

A aplicação da mesma Lei de forma 
diferenciada em território nacional surge 
como um problema que a APRUPP 
considera fundamental discutir, compreender 
e denunciar.
Porém, é para a APRUPP evidente que a 
discussão não se esgota nesta questão. A 
isenção do IMI nos centros históricos 
classificados tem sido um dos 
instrumentos fiscais utilizados por 
diversas autarquias para a captação de 
investimento privado para as operações de 
reabilitação urbana…



Organizou

No dia 31 de maio de 2014 teve lugar 
o 2º workshop da APRUPP intitulado 
«A casa Antiga do Porto: materiais 
construtivos e esquemas 
estruturais» . Durante a manhã 
decorreram duas apresentações na 
Sala de Actos da CESAP, no Largo de 
S. Domingo, Porto. Ao início da tarde 
tiveram lugar duas visitas técnicas a 
dois edifícios típicos da Casa 
Burguesa do Porto. Contou com a 
presença de ?? participantes sócios e 
?? participantes não sócios…



Preparou

COMUNICADO SOBRE O “PRÉMIO NACIONAL DE REABILITAÇÃO  
URBANA  2014”

Pela segunda vez, o quarteirão das Cardosas , situado no centro do 
Porto, em zona histórica declarada património da humanidade pela 
UNESCO, recebeu este prémio; em 2013 o prémio “Melhor intervenção 
cidade do Porto”, entregue ao Hotel Internacional Palácio das Cardosas, e 
em 2014 o prémio “Melhor intervenção de uso residencial” para os 
restantes edifícios do quarteirão.
Se a APRUPP, como associação que visa a defesa e protecção do 
património construído, estranhou e criticou a entrega do prémio em 2013, 
mais estranha e critica a insistência no “erro” com a atribuição do prémio 
em 2014, aos restantes edifícios do quarteirão…



Preparou

NEWSLETTER 01

Foi lançado o primeiro número da 
Newsletter da APRUPP que inclui notícias 
como:

•Porto, 17 anos de Património Mundial;

•Espaços industrias abandonados;

•IMI e centro históricos;

•Quotas em atraso…



Co-organizou



Foi convidada

A APRUPP participou como convidada nos eventos:

1. Conferência «A Baixa no Centro da Cidade: turismo pelo 
patrim ónio e(m ) segurança» realizada no dia 27 de Novembro 
no Salão Nobre da CM de Coimbra sob o tema “Centros 
Históricos, Reabilitação Urbana e Benefícios Fiscais”, Coimbra.

2. Conferência «Reabilitação Urbana» realizada no dia 6 de 
Novembro nos Paços da Cultura, São João da Madeira.

3. Debate Público «Centro Histórico de Évora, Classi ficação e 
Futura» organizado pela União das Freguesias de Évora e a CM 
de Évora , integrado nas comemorações da classificação de 
Évora como patrim ónio mundial, realizado no dia 16 de 
Dezembro no Edifício da União das Freguesias de Évora, Évora



Apoiou

A APRUPP apoiou:

1. Seminário sob o tema «Intervir em Construções Existentes de 
Madeira» promovido pelo UMinho e que teve lugar no dia 5 de 
Junho no auditório da UMinho, Guimarães.

2. Pós-Graduação em «Reabilitação do Patrim ónio Construído»
promovido pela Universidade Lusíada, Vila Nova de Famalicão.

3. 4ª Edição dos Estudos Avançados em «Reabilitação do 
Patrim ónio Edificado» promovido pela FEUP, Porto.



FIM


