
 

 

30 DE MAIO – A Reabilitação Urbana e a Eficiência Energética do Edificado  

O dia 30 de maio assinalou o arranque da primeira Semana Europeia do Desenvolvimento 

Sustentável na cidade do Porto. Um dia integralmente preenchido por atividades 

desenvolvidas pela Cooperativa de Ensino Superior Artístico do Porto (CESAP), através da sua 

Escola Superior Artística do Porto (ESAP) e pela Agência de Energia do Porto (AdEPorto), 

subordinado à temática da reabilitação arquitetónica e promoção da eficiência energética nos 

edifícios.   

Os edifícios da CESAP foram abertos ao público e apresentados como autênticos casos de 

estudo. A ESAP, instalada no Palacete de Belmonte, serviu de “laboratório vivo” na 

investigação da prática da reabilitação arquitetónica e na introdução da componente da 

eficiência energética em edifícios de valor patrimonial.  

Além de um percurso de visitas livres às exposições de trabalhos desenvolvidos por docentes e 

alunos na temática da reabilitação, a CESAP/ESAP apresentaram o projeto exploratório 

desenvolvido nos respetivos edifícios, que proporcionarão conhecimentos base que 

suportarão futuras estratégias de reabilitação, focando na componente de eficiência 

energética em edifícios de valor patrimonial. As suas experiências revelam, por um lado, que 

na reabilitação do património deve ser central o princípio da autenticidade, “é preferível o 

bom desenho contemporâneo às imitações sem autenticidade” e que “reversibilidade” e 

“compatibilidade” são critérios essenciais de intervenção. Por outro lado, “é necessário 

promover a eficiência energética, mas numa relação de equilíbrio com a salvaguarda do 

património”.  



“Reabilitar é dar nova vida”, é reconstruir para mais umas décadas, com os olhos no futuro. 

Isto exige “um novo paradigma energético”, porque “não se podem aplicar sem critério as 

soluções típicas de edificação nova na reabilitação”, concluiu Joaquim Flores, da CESAP/ESAP.  

Desde os anos oitenta a ESAP acompanha a reabilitação urbana do Centro Histórico do Porto. 

Sensível às mutações económicas e sociais deixou o alerta para os perigos da «gentrificação» e 

«turistificação» deste espaço da cidade. “É fundamental procurar equilibrar o 

desenvolvimento turístico e a animação do espaço público com o quotidiano dos residentes”, 

porque sustentabilidade implica o envolvimento com a comunidade, habitantes e instituições, 

um compromisso de todos. 

 

 


