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INTRODUÇÃO 

 

No próximo dia 18 de Novembro entrará em vigor o regime aplicável à reabilitação 

de edifícios ou fracções autónomas. 

Conforme consta do Preâmbulo, este Decreto-Lei apresenta-se como "uma revisão 

do enquadramento legal e regulamentar da construção, aprovando um regime que 

atenda às exigências e especificidades da reabilitação de edifícios", o qual 

vem no seguimento da conclusão do projecto “Reabilitar como Regra” (RcR).  

Assume-se como objectivo criar condições para que a reabilitação seja a regra no 

desenvolvimento urbano e, consequentemente, revoga-se o regime excepcional 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de Abril, que prevê a dispensa da 

observância de algumas disposições técnicas constantes do RGEU, designadamente 

sobre aspetos relacionados com áreas mínimas de habitação, altura do pé-direito ou 

instalação de ascensores, e de determinados requisitos resultantes dos regimes 

jurídicos em vigor sobre acessibilidades, requisitos acústicos, eficiência energética e 
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qualidade térmica, instalações de gás e infraestruturas de telecomunicações em 

edifícios.  

 

Disposições que, contudo, têm enquadramento no regime agora aprovado. 

 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

 

Este regime aplica-se às operações de reabilitação realizadas em edifícios ou fracções 

autónomas, sempre que no mínimo 50% da sua área se destine a habitação e a usos 

complementares (aqui se incluindo componentes dos edifícios afectas, por exemplo, 

a estacionamento, arrecadação ou usos sociais), nos seguintes termos, consoante as 

diversas especialidades do projecto: 

 

a) Quanto aos requisitos funcionais da habitação e da edificação em conjunto, quando a 
licença de construção tenha sido emitida até 1 de Janeiro de 1977, que serão 
estabelecidos por portaria do membro do Governo responsável pela área da 
reabilitação; 

b) Relativamente à segurança contra incêndios em edifícios, quando o procedimento de 
controlo prévio aplicável à sua construção tenha ocorrido antes da entrada em vigor 
do Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de Novembro, que estabelece o Regime Jurídico 

da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 
c) No que respeita ao comportamento térmico e eficiência energética em edifícios, 

quando o procedimento de controlo prévio aplicável à sua construção tenha ocorrido 
antes da entrada em vigor do Decreto-Lei n.º 40/90, de 6 de Fevereiro, que aprova o 

Regulamento das Características de Comportamento Térmico dos Edifícios; 
d) No âmbito dos requisitos acústicos em edifícios, quando o procedimento de controlo 

prévio aplicável à sua construção tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor 
do Decreto-Lei n.º 129/2002, de 11 de Maio, que aprova o Regulamento dos Requisitos 
Acústicos dos Edifícios; 

e) No que diz respeito às acessibilidades em edifícios, quando o procedimento de controlo 
prévio aplicável à sua construção tenha ocorrido antes da entrada em vigor do Decreto-
Lei n.º 163/2006, de 8 de Agosto, que aprova o Regime da Acessibilidade aos Edifícios 
e Estabelecimentos que Recebem Público, Via Pública e Edifícios Habitacionais; 

f) Em relação à instalação das insfraestruturas de telecomunicações, quando a licença de 
construção tenha sido emitida até 1 de Janeiro de 1977; 
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g) As regras sobre a avaliação da vulnerabilidade sísmica do edifício, são aplicáveis a 
todas as operações de reabilitação, independentemente da data da construção original. 
 

 

PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DA REABILITAÇÃO 

 

Este diploma define como princípios que regem as operações de reabilitação, a 

protecção e valorização do existente, a sustentabilidade ambiental e a 

melhoria proporcional e progressiva. 

 

O princípio da protecção e valorização do existente figura em primeiro lugar na 

sistemática do diploma e é densificado pela explicitação dos valores que deverão ser 

reconhecidos no edificado existente: artísticos ou estéticos; científicos ou 

tecnologicos; e socioculturais.  

 

Seguidamente, é enunciado o princípio da sustentabilidade ambiental, segundo 

o qual a actividade de reabilitação deve ser orientada no sentido de minimizar o seu 

impacto ambiental, de preservar os recursos naturais e a biodiversidade, em especial, 

na redução da extracção e processamento de matérias-primas, produção de resíduos 

e emissão de gases nocivos. 

 

Por fim, o princípio da melhoria proporcional e progressiva. É um princípio 

inovador em relação ao Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, que vem acrescentar 

requisitos de harmonia e gradualidade às intervenções. 
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REGRAS NOVAS  

 

Face ao Decreto-Lei n.º 53/2014, de 8 de abril, que estabeleceu um regime 

excepcional e temporário a aplicar à reabilitação de edifícios ou de frações, que agora 

foi revogado, este diploma contempla as seguintes alterações: 

 

No domínio da segurança contra incêndios em edifícios: 

 São clarificadas as situações em que, atenta a impossibilidade de aplicação da 

legislação em vigor a muitos dos edifícios existentes, é possível recorrer à 

aplicação de métodos de verificação de segurança ao incêndio alternativos e não 

prescritivos e determina a publicação imediata, pelo LNEC, de um método que 

permita aos projectistas e às entidades licenciadoras o uso pleno de medidas 

flexíveis e proporcionadas; e  

 É dispensada a aplicação de algumas disposições do regulamento técnico referido 

no artigo 15.º do Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios, 

quando a sua aplicação seja manifestamente desproporcionada, face aos 

princípios previstos neste diploma e mediante decisão da Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil. 

 

Quanto ao comportamento térmico e eficiência energética dos edifícios: 

 

 Os edifícios de habitação existentes passam a estar sujeitos: 

 

a) a requisitos de comportamento térmico, quando sejam alvo de intervenção (e não 

apenas a grande intervenção, como determinava o Decreto-Lei n.º 118/2013, de 

20 de Agosto, que aprovou o Sistema de Certificação Energética dos Edifícios 

("SCE")); e 
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b) a requisitos de eficiência dos sistemas, sempre que se verifique a instalação de 

novos sistemas técnicos nos edifícios ou a substituição ou melhoria dos sistemas 

existente. 

 

 Em operações de reabilitação de edifícios ou frações autónomas, total ou 

predominantemente afetos ao uso habitacional, afasta-se a aplicação de 

determinados requisitos de comportamento térmico e eficiência dos sistemas 

técnicos previstos no SCE (geradores de incompatibilidades de ordem técnica, 

funcional, de viabilidade económica ou de valor arquitetónico), que são 

substituídos por requisitos a definir por portaria do membro do Governo 

responsável pela área da energia. 

 

No que diz respeito aos requisitos acústicos, consagra-se uma solução dual: em 

relação às obras de alteração e às obras de ampliação, relativamente à parte 

preexistente, aplicam-se as normas técnicas estabelecidas em portaria a publicar; 

nas obras de ampliação, relativamente à parte ampliada, e nas obras de 

reconstrução, é aplicável o disposto no artigo 5.º do Regulamento dos Requisitos 

Acústicos dos Edifícios, excepto quando existam fortes condicionantes determinadas 

pela necessidade de coerência com o edifício preexistente, hipótese em que será 

aplicada aquela portaria. 

 

Relativamente às acessibilidades: 

 as normas técnicas passam a aplicar-se aos edifícios habitacionais e 

predominantemente habitacionais, ou seja, aqueles cuja afectação a habitação 

e usos complementares corresponda a, pelo menos, metade do edificado; e 

 em operações urbanísticas de edifícios construídos até 7 de Fevereiro de 2007, 

as medidas definidas no método de projecto para a melhoria de acessibilidades 
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das pessoas com mobilidade condicionada, passam a aplicar-se à totalidade da 

área intervencionada nas obras de alteração e à parte pré-existente nas obras 

de ampliação. 

 

Este diploma prevê ainda a definição através de portaria, a aprovar até 18 de 

Setembro de 2019:  

 das regras relativas aos requisitos funcionais a que deverão obedecer as 

operações de reabilitação de edifícios ou frações autónomas; 

 no domínio da segurança estrutural, das situações em que a reabilitação de 

edifícios fica sujeita à elaboração de relatório de avaliação de vulnerabilidade 

sísmica e o eventual reforço dos edifícios, pretendendo-se garantir que, no 

caso de obras em edifícios de elevada classe de importância em termos sísmicos, 

bem como quando sejam identificados sinais de degradação da estrutura, ou das 

quais resultem alterações estruturais ou de utilização, se proceda à avaliação da 

vulnerabilidade sísmica, o mesmo sucedendo em todas as intervenções de 

grande envergadura; 

 dos custos-padrão que permitam quantificar o custo das intervenções para 

operações de reabilitação; 

 das normas técnicas dos requisitos acústicos em edifícios habitacionais 

existentes; e 

 do método de projecto para a melhoria da acessibilidade das pessoas 

com mobilidade condicionada em edifícios habitacionais existentes. 

 

Por último, tendo em conta a revogação dos regulamentos estruturais nacionais, este 

diploma determina a consagração dos Eurocódigos Estruturais, e que as condições 

para a utilização dos mesmos nos projectos de estruturas de edifícios, sejam 

definidas por Despacho do membro do Governo responsável pela área da construção. 
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O presente resumo do Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de Julho, não dispensa a consulta do texto integral 

do Diploma, não constituindo o mesmo aconselhamento jurídico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

                     

      Isabel Tenreiro Martins             Francisco Tomás Catarro 
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