
CONSTRUÇÃO RACIONAL – REFLEXÃO 1

Caro Tiago Azevedo Fernandes:

Enquanto  Arquitecto,  cidadão  observador  e  também  “consumidor”  de  espaços  construídos  vou  tentar 
sintetizar algumas opiniões sobre os custos de construção em Portugal, sobretudo na Habitação Colectiva.
Para baixarmos o Preço Final das Habitações em Portugal, devemos:

1  –  O  NOVO  REGULAMENTO  TÉRMICO  E  ACÚSTICO  É  UM  BOM  PASSO  NO  SENTIDO  DE  SE 
RECOLOCAR O PREÇO DAS HABITAÇÕES AO SEU VALOR REAL, PELO MENOS FACE A ESTES DOIS 
PARÂMETROS. Muitas vezes os donos de certas casas antigas em granito ou apartamentos novos com 
paredes exteriores de tijolo não duplo ou sem isolamento térmico exterior tipo “cappotto” ou mesmo sem 
isolamento térmico de todo, tentam vender estas propriedades a preços especulativos relativamente , por 
exemplo, ao real comportamento térmico do edifício. Assim, distorcem o mercado, ganhando mais dinheiro 
do que o devido face à qualidade das casas em questão. O comprador pouco prevenido compra casas 
caras mas sem eficácia térmica.
Com o novo regulamento,  cada edifício terá  uma classificação relativamente à sua acústica e térmica. 
Assim, no momento da venda estará lá a letra A, B, C ou outra a comprovar as características reais da 
construção. E assim, os preços terão de se ajustar à qualidade do “produto”
É essencial o uso massivo na construção de:  

• A) paredes duplas de tijolo (tijolos sempre diferentes, mínimo 15cm de espessura) com caixa de ar 
(mínimo 3cm) e isolamento térmico no meio (5 cm de espessura mínimo) ou, 

• B) melhor  ainda,  o uso de paredes simples de tijolo (mínimo 15cm de espessura) com reboco 
delgado exterior tipo “cappotto” (mínimo 5cm de espessura)

• C) O uso de vidros duplos em qualquer caixilharia exterior (obrigatório!)
Tudo  isto,  quando  integrado  na  Arquitectura  de  base  evitará  custos  económicos  e  ecológicos  em  ar 
condicionado e aquecimento. Salvo honrosas excepções extremas.

2-  DEVEMOS COMPARTIMENTAR MENOS AS NOSSAS HABITAÇÕES.  Os Portugueses  temos  mitos 
(sociais,  ideológicos)  na cabeça  sobre a  compartimentação  das  casas.  Não me refiro  à  (talvez  óbvia) 
compartimentação protectora da privacidade de Quartos e Instalações Sanitárias. 

• a) Refiro-me a espaços  de transição onde  recorrentemente abrimos uma porta  entre  o  hall  de 
entrada e o Corredor.

• b) Mais adiante, outra porta a compartimentar/dividir o corredor do hall dos Quartos. 
• c) Depois, no Quarto de Casal teremos se calhar a zona de dormir separada por mais uma porta e 

paredes da “zona de vestir”. 
• d) Na sala, teremos mais uma parede e portas a compartimentar e subdividir a Sala e a Cozinha...

Já não se usa, mas antigamente também se separava a sala de jantar da sala de estar. Era mais uma porta 
e  paredes.  A habitação  começa  a  ser  um  labirinto  de  portas  e  as  divisões  mais  pobres  e  menos 
“espaciais”...  Temos  este  mito  da  necessidade  aparentemente  frenética  de  separar  público  e  privado, 
protegendo sempre a nossa vivência mais íntima. Até certo ponto claro que faz sentido. A partir desse ponto 
é a repetição de clichés que não sabemos afinal dizer de onde surgem. São demasiadas divisões, sempre 
em custo acrescido e que nos hiper-compartimentam a vida, dificultando-a às vezes...
Sou a favor de habitações mais “fluídas”, mais simples, menos compartimentadas e portanto mais baratas 
também. Acho que a Zona Comum em geral consegue subsistir e funcionar muito bem na união e não na 
separação entre Cozinhas e Salas num único espaço. Usar a Sala como grande zona de passagem entre 
Entrada  e  zonas  privadas  pode  não  ser  assim  tão  “estranho”  ou  disfuncional.  No  fundo,  fazer  uma 
Arquitectura  que  tende mais  para o  conceito  de “openspace”.  Talvez  a  nossa cabeça  precise de uma 
pequena reformatação neste sentido.

3- DEVEMOS DIMINUIR O Nº DE INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DAS NOSSAS HABITAÇÕES.
Um dos custos elevados da Construção tem a ver com o número exagerado de instalações sanitárias a que 
o RGEU obriga e com a profusão de quartos de banho quase (ou mesmo) para cada habitante. Nas plantas 
de muitos apartamentos, a ideologia dominante da média e um quarto de banho por residente domina.
Há  o  mito  do  hiperconforto  de  que  ninguém  pode  ou  consegue  “esperar”  a  sua  vez,  ou  que  muito 
higienicamente aquela instalação “é só para mim...”, como manifestação de luxo individual. Normalmente, 
num T2, duas pessoas a residir, já quase não se usa um único quarto de banho, ou seja dois, ou seja, um 
por residente (ou por cada quarto, vá...). Em  T3, supondo três residentes, um QB comum, um de serviço e 
um para o Quarto de casal (suite, bastante generalizado), portanto, um QB por cada residente (ou por cada 
quarto, vá...).
Ou isto configura um exagero de que não nos temos dado conta, relativamente às nossas necessidades 
sanitárias  reais,  ou  então  estou  enganado.  Talvez  isto  decorra  da  herança  Romana/  Mediterrânica, 
reminiscente na nossa cultura relativamente aos “banhos” ou à limpeza enquanto sinal de civilização.
Num ponto de vista mais frugal e humilde, acho que se pode poupar na Construção diminuindo nos T2 de 



dois para um QB e nos T3 de três para dois QB, como regra “grosso modo”. QB qb, quarto de banho quanto 
baste... E acho que ninguém sai prejudicado. (Também tenho visto T4 com quatro Quartos de Banho. Mas 
adiante.)

4-  DEVEMOS  EVITAR  A INSTALAÇÃO  DE  GADGETS  TECNOLÓGICOS  CAROS  E  FRANCAMENTE 
POUCO  MENOS  QUE  INÚTEIS.  É  mesmo  assim  tãp  importante  para  a  vivência  urbana  moderna  a 
instalação da DOMÓTICA? Ou seja, a integração de todos os sistemas eléctricos e electrónicos do edifício 
num único sistema? Ou é mais uma maneira de criar “Arquitecturas -  produto -  exclusivo”,  mais caras, 
dando status e “sacando” dinheiro a quem o tem?
Ter a integração que permite a abertura ou o fecho de portas, janelas e estores a determinada hora do dia, 
automaticamente  é  outra  tolice  do produto  DOMÓTICA.  Já  todos  tivemos se calhar  a  experiência  dos 
sistemas centralizados quando avariam, como por exemplo a avaria dos vidros eléctricos do carro ou do 
fecho  central.  Deixa  tudo  de  funcionar  em  simultâneo  precisamente  porque  o  sistema  é  integrado. 
Lembram-se dos filmes do Jacques Tati sobre a “estupidez” de algumas modernidades ou modernices?  É 
assim tão essencial conseguirmos com um click do telemóvel podermos comandar à distância (200km) por 
exemplo) os estores (eléctricos) de casa ou visualizarmos em qualquer sítio no nosso portátil as câmaras de 
vigilância de nossa casa para verificar se não foi assaltada? Se nos convencermos que sim, tudo bem. Mas 
racionalmente, são coisas que não fazem falta mesmo. Como diria o outro. “Luxo é Lixo”. É lixo que se paga 
caro. Quando se tem dinheiro para gastar, não é obrigatório que se gaste mal gasto. 

5-  DEVEMOS  MUDAR  A NOSSA MANEIRA DE  PENSAR  NO QUE TOCA AO USO  DE “MATERIAIS 
NOBRES”.  Como dizia  a  minha professora,  a  Arquitecta  Teresa Fonseca,  “Qualquer  material  pode  ser 
nobre, depende da maneira como é usado”. Evidente que se percebe o alcance desta afirmação. Há que 
rever também os mitos normalmente excêntricos de que há materiais que SÓ são nobres e outros que SÓ 
são pobres. E que portanto, para se atingir certo status, tem forçosamente de se usar certo material. Sendo 
também “certo” que se pagará bem mais caro porque, supostamente, só esse material caro é que permite 
atingir certa perfomance (diria antes, estatuto social)
Qualquer  material  de Construção  deve  ser  usado  de forma racional.  A subversão do uso do material, 
apenas  para  encarecimento  do  empreendimento  ou  “baratização”  deve  ser  revista.  Há  certo  uso  do 
mármore que faz do mármore um material nobre, outro tipo de uso faz dele um material pobre. Há certo uso 
do alumínio que faz do alumínio um material nobre, outro tipo de uso faz dele um material pobre. Há certo 
uso do azulejo que faz do azulejo um material nobre, outro tipo de uso faz dele um material pobre. Há certo 
uso do betão que faz do betão um material nobre, outro tipo de uso faz dele um material pobre. Há certo 
uso da madeira que faz da madeira  um material  nobre,  outro tipo de uso faz dela um material  pobre. 
Aprendermos  a  usar  os  materiais  de  construção  com  sabedoria,  como  por  exemplo  era  usado  na 
Arquitectura Popular  (de qualquer época)  é talvez  meio caminho para uma Racionalidade também nos 
custos. 

6- A SOCIEDADE DEVE CAMINHAR PARA O FIM DA IDEALIZAÇÃO DOS LUGARES, ACABANDO COM 
OS  “MITOS IRRACIONAIS QUE CONDUZEM à VALORIZAÇÃO EXAGERADA E ESPECULATIVA SOBRE 
O  QUE  SIGNIFICA EFECTIVAMENTE  VIVER  EM  DETERMINADA ZONA (ZONA URBANA,  SOCIAL, 
RURAL)”. Há uma descolagem entre o preço de venda da construção, apenas baseado no lucro sobre o 
custo da construção, ou, mais corrente, baseado no lucro sobre o custo da construção + o lucro sobre um 
valor (mítico, normalmente) atribuído por quem vende ao terreno em causa. Sabe-se que o que encarece o 
preço final,  mais do que o custo da construção, é o “lugar”,  a “localização”, o “terreno”. E neste campo 
parece valer tudo.
Teoricamente e na prática um edifício “igual”,  situado na Foz ou em Gaia centro são vendidos a preços 
diferentes. O lucro sobre a Construção vale o mesmo, mas o valor do terreno vale mais na Foz. Parece ser 
justa e comummente aceite esta diferenciação. Parece, mas não é!
À luz do preconceito,  ou  Mito  de que  a  Foz,  é  boa  porque  se  está  ao  pé do  mar  é  justo.  À luz  do 
preconceito, ou Mito de que Gaia é uma cidade com um centro (Avenida) caótico e desqualificado, Gaia é 
um pior  sítio  para se viver. Mas há critérios que parece não contarem:  na Foz não há Metro.  Na Foz 
marginal  há menos densidade e menos pequeno comércio de Rua do que na Avenida da República. E 
desvalorizo por completo o Mito Urbano de que viver ao pé do mar é bom. A maior parte do ano é vento, é 
nevoeiro até ás 11 da manhã ou todo o dia, mar bravo, as praias são ridiculamente pequenas e poluídas 
(não, dr. Rui Rio, não há bandeiras azuis na Foz). O mar está a subir, dizem os cientistas, etc, etc... E não 
valorizaremos mais algo que só vemos de vez em quando em vez de algo que está mesmo ali que até nos 
esquecemos dele (do mar)? Quando quiser vou lá e vejo o mar aos fins de semana, por exemplo.
Não esquecerei que vou de Metro entre o centro de Gaia e o centro do Porto em 12 minutos. Da Foz ao 
centro  do Porto  são pelo  menos vinte  minutos de carro,  não havendo Metro.  Conclusão:  Gaia  é mais 
próximo do centro do Porto que a Foz. Assim, só como MITO URBANO a Foz vale mais que o centro de 
Gaia, na minha modesta opinião.
O  alimentar  mitos  costuma  contribuir  para  a  manutenção  de  preços  altos  e  desfasados  da  realidade. 
Deitemos alguns mitos abaixo e a cidade ficará mais barata e acessível a todos.



7 – PERCEBER QUAL É O LUGAR DA ARQUITECTURA NA MATERIALIZAÇÃO DOS NOSSOS DESEJOS 
E NECESSIDADES. FACE AOS OUTROS OBJECTOS E MÁQUINAS. TAMBÉM ESTES NOSSO DESEJO 
E NECESSIDADE: O TELEFONE, O COMPUTADOR, O AUTOMÓVEL SOBRETUDO...
A construção tem sido em Portugal muitas vezes secundarizada face às Máquinas. Nas últimas décadas, 
parece que a evolução da importância social em se ter a tal máquina – carro, computador, telemóvel – 
parece favorecer a máquina, não a casa. Porque como status há quem pense que o que os outros vêem 
será o carro, não a casa. Só se valoriza a casa como status quando se é muito “social”  ou “sociável”, 
convidando bastante gente para casa. De resto, carro e telemóvel é que são as nossas caras perante os 
outros.

8  –  POR  FIM,  E  POR  OPOSIÇÃO  A UMA VISÃO  PURAMENTE  TECNOCRÁTICA,  ACHO  SER  UM 
PROGRESSO DA HUMANIDADE A EVOLUÇÃO CRIATIVA DA ARQUITECTURA, MESMO NO SENTIDO 
(NÃO  PEJORATIVO”)  DA   “ESCULTURA  DOS  ESPAÇOS”,  CONFORME  CITAÇÃO.  Produz-se 
Arquitecturas como Regra, mas também Arquitecturas como excepção. As cidades, qualquer cidade tem 
edifícios regra e edifícios excepção. O arquitecto Italiano Aldo Rossi  falava dos monumentos da cidade 
como casa normal, assim como as casas da cidade também são coisa monumental.
A Ribeira e a Sé como conjuntos urbanos, ou seja conjuntos de casas normais também são elas próprias 
monumentos. E é certo que cada monumento individualizado não deixa de ser uma “casa”. Temos o dever 
de produzir habitação para todos em simultâneo com monumentos que pontuam, enriquecem e alavancam 
a cidade para futuros. Às vezes estes monumentos são a Torre dos Clérigos, a Casa da Música, a ponte D. 
Luis, a Torre Eiffel.
Foram sempre fruto  de mentes nada tecnocráticas,  mas foram e são as tais  esculturas de espaço(?). 
Gastaram o dinheiro que não tínhamos, mas cumprem a função da Arte. A Arte será o único Luxo que não é 
Lixo. Não consigo explicar melhor. Mas é comum aceitarmos os excessos da Arte, a tal que custa sangue, 
suor, lágrimas e passa a simbolizar a época, sem nunca enriquecer o povo evidentemente.

Pedro Figueiredo, Arquitecto


