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Um tema de muitos estudos 
A reabilitação urbana tem cada vez mais importância em Portugal. Atentas, as universidades apostam em cursos nesta área para dar 
resposta à procura dos estudantes e profissionais do setor. Deixam-se aqui três exemplos de cursos que ilustram bem esta realidade. 

Comece-se pelo curso de mestra-
do em Reabilitação Urbana Inte-
grada (mRUI), ministrado na 
Universidade de Coimbra. O 
mRUI tem como objetivo criar 
oferta formativa na área, enten-
dida como urna política pública 
dirigida à correção de desequilí-
brios urbanos com efeitos estru-
turais e desagregadores, perspe-
tivando um desenvolvimento in-
tegrado e sustentável. "Reabilitar 
porquê? Reabilitar o quê? Reabi-
litar para quê? Reabilitar para 
quem?", questionam Adelino 
Gonçalves e Margarida Calmei-
rão, coordenadores do curso do 
Departamento de Arquitetura, 
acrescentando serem estas as 
questões centrais que "estabele-
cem o fio condutor de uma abor-
dagem integrada às fragilidades 
que algumas áreas urbanas ma-
nifestam, nomeadamente as mais 
antigas". 

No que diz respeito às vagas 
para frequentar o mRU1 em 
2019/2020, o processo de avalia-

  

ção das candidaturas não está 
terminado. É um processo que 
decorre em três fases e, dependen-
do das colocações, em que pode-
rão ainda ficar por preencher três 
vagas. 

Sobre as vantagens de fre-
quentar este mestrado, Adelino 
Gonçalves e Margarida Calmei-
rão explicam que "o plano de es-
tudos assenta na conjugação de 
múltiplos saberes das áreas de ur-
banismo, arquitetura, economia, 
sociologia, direito administrati-
vo, geografia e história, para criar 
uma oferta formativa que dote o 
estudante de conhecimentos teó-
ricos e práticos avançados". 

Estes conhecimentos servem 
para: avaliar as tendências de des-
envolvimento urbano, identifi-
cando as características atuais 
das comunidades e as necessida-
des futuras, definidas prospetiva-
mente, para promover um desen-
volvimento integrado e sustentá-
vel das cidades e dos territórios; 
compreender de forma integrada 

w. 

o valor cultural do suporte físico 
e as dinâmicas socioeconómicas 
e culturais instaladas; estimular 
o exercício de uma cidadania ati-
va, contribuindo para o debate 
multicultural e multidisciplinar 
sobre a conceção e a execução de 
políticas públicas dirigidas ao 
desenvolvimento urbano; parti-
cipar no planeamento, programa-
ção e gestão da implementação 
de processos de reabilitação ur-
bana integrada; reforçar a capa-
citação institucional das entida-
des públicas e privadas locais, nas 
matérias do ordenamento terri-
torial e do desenvolvimento ur-
bano sustentável. Mais informa-
ções sobre o mRUI em 
https://apps.uc.pt/cour-
ses/PT/course/7461 

Pós-graduação 
em Construção e 
Reabilitação Sustentável 
da FCT NOVA 
O intuito do curso de pós-gra-

duação em Construção e Reabi-

  

litação Sustentável da Faculdade 
de Ciências e Tecnologia da Uni-
versidade NOVA de Lisboa (FCT 
NOVA) é dotar e atualizar os for-
mandos de conhecimentos rele-
vantes sobre os principais mate-
riais, tecnologias e procedimen-
tos adequados a cada intervenção 
concreta, para que a solução ado-
tada seja a mais segura, económi-
ca e sustentável possível, face aos 
recursos disponíveis. 

Para este efeito, o curso tem 
seis unidades curriculares (UC) 
complementadas por "diversas 
conferências de personalidades 
de reconhecido mérito, duas visi-
tas técnicas a unidades indus-
triais, unia visita a uma obra de 
reabilitação de referência e uma 
visita a uma unidade de gestão de 
resíduos de construção e demoli-
ção", informa Fernando F. S. Pi-
nho, professor auxiliar do Depar-
tamento de Engenharia Civil da 
Faculdade de Ciências e Tecnolo-
gia da Universidade NOVA de 
Lisboa (DEC FC.I.  NOVA) e 
coordenador da pós-graduação 
em Construção e Reabilitação 
Sustentável da FCT NOVA. 

Esta pós-graduação — para a 
qual ainda se pode concorrer na 
2.a  fase de candidaturas, entre 26 
e 31 de agosto — não se limita ao 
perímetro do edifício. São tam-
bém abordados aspetos do espa-
ço exterior do edifício. 

No ambiente, procura-se sen-
sibilizar para as "questões da ges-
tão sustentável dos recursos, a 
utilização de resíduos na produ-
ção de novos materiais de cons-
trução, o conhecimento de méto-
dos de produção tradicionais nos 
quais se deve basear a conserva-
ção e a reabilitação de edifícios 
antigos, na ótica do contributo 
para a circularidade no setor da 
construção e da preservação do 
valor tecnológico, cultural e so-
cial". 

O corpo docente é composto 
por cerca de 40 elementos, espe-
cialistas nas várias matérias do 
curso, distribuídos por docentes 
da FCT NOVA e docentes convi-
dados. Mais informações em 
www.fct.unl.pdensino/curso/di-
ploma-de-estudos-pos-grad u a-

  

dos-em-construcao-e-reabilita-
cao-sustentavel. 

Mestrado em Urbanismo 
da Universidade 
Lusófona 
Já o mestrado em Urbanismo 

da Universidade Lusófona apre-
senta como vantagens a capacita-
ção para a prática do urbanismo, 
isto é, os alunos adquirem com-
petências para o estudo, análise, 
planeamento e gestão do territó-
rio, ficando aptos ao desenvolvi-
mento das atividades próprias do 
urbanista — realização de planos, 
administração e gestão do territó-
rio, estudos e consultoria. 

No que toca à unidade curri-
cular Reabilitação Urbana, abor-
dam-se as "problemáticas asso-
ciadas ao planeamento do terri-
tório previamente ocupado, em 
áreas históricas ou outras que ne-
cessitam de reabilitação, nomea-
damente as técnicas de análise ou 
avaliação, proposição de soluções 
e gestão territorial de áreas urba-
nas consolidadas", diz Diogo 
Mateus, diretor do mestrado e 
responsável pela área de reabili-
tação urbana. 

Na unidade curricular, assim 
como no curso, promove-se uma 
abordagem teórica à temática, 
como conceitos, legislação e não 
só, aprofundada através de uma 
abordagem prática, com a reali-
zação de ações de planeamento 
para casos concretos. Assim, os 
alunos têm a oportunidade de, 
"apoiados, desenvolverem os co-
nhecimentos e aplicarem as me-
todologias para a reabilitação ur-
bana de forma abrangente e inte-
grada". "O segundo ano destina-
-se essencialmente à realização da 
dissertação (teórica) ou trabalho 
de projeto (prático), que visa um 
estudo aprofundado de uma de-
terminada problemática associa-
da ao urbanismo ou intervenção 
num território, se optar pelo tra-
balho de projeto". O tema é de li-
vre escolha por parte do aluno, 
em que se inclui a reabilitação ur-
bana. Para o ano letivo 2019/20 
ainda estão abertas as candidatu-
ras. Saiba mais em www.ulusofo-
na.pt/mestrado/u rban ismo 
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