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Senhor Presidente da Direção da Plataforma CentroHabitat – Cluster do Habitat 
sustentável 
 Prof. Victor Ferreira 
Senhora Eng.ª  Marta Silva  
 Em representação da CERTIF 
 
Cumprimento, igualmente, os distintos oradores que irão intervir na sessão seguinte 
 - Senhor  Eng.º Manuel Casquiço,  

em representação da Senhora Diretora Geral da ADENE 
- Senhora Doutora Laura Aelenei 
 Em representação do LNEG 
- Senhor Prof. Armando Silva Afonso 
 Presidente da ANQIP 
- Senhor Eng.º Valter Fernandes 

 Em representação da ROCA 
 
Senhores Convidados 
Caros Colegas e Amigos 
Minhas Senhoras e meus Senhores  
  

É com o maior prazer que em nome da Associação Portuguesa dos Comerciantes de 
Materiais de Construção, vos dou as boas vindas a este seminário sobre o tema do “Edifício 
de Balanço Quase Zero”. 
 
Estes seminários que organizamos habitualmente durante a Tektónica, numa parceria com a 
Feira Internacional de Lisboa e a Associação Industrial Portuguesa, e que este ano contou 
com uma colaboração muito especial da Plataforma CentroHabitat, são sempre uma 
excelente oportunidade para divulgar e debater assuntos relevantes para a nossa atividade e 
para a indústria dos produtos da construção e, também, para todos os profissionais da fileira 
da construção e do imobiliário e para o país. 
 
Como sabem, vivemos, desde há pouco mais de um ano, um período de recuperação da 
atividade no nosso setor, assente numa forte dinâmica do setor imobiliário. Estamos ainda 
muito longe de ter atingido um nível satisfatório, mas parece termos deixado para trás o ponto 
mais baixo da pior crise de que o setor tem memória. 
 
É incontestável que nesta recuperação da atividade a reabilitação tem desempenhado o 
papel, porventura, mais importante.  
 
Quer as pequenas obras de renovação para colocar habitações no mercado do 
arrendamento, quer as intervenções mais profundas de reabilitação nas zonas históricas de 
Lisboa e Porto que se tornaram alvo da cobiça dos investidores, quer o aumento das 
despesas das famílias com a manutenção ou renovação dos prédios que habitam, têm 
registado um movimento crescente que esperamos seja sustentado. 
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Neste cenário parece, aliás, ser o proprietário Estado o mais atrasado, esperando-se que, 
com o apoio dos novos fundos do Portugal 2020 seja finalmente encetado um processo de 
recuperação do património público edificado. 
 
Como dissemos, o movimento que se observa ao nível da reabilitação de edifícios é positivo 
e, se não fosse a reabilitação, que hoje já representa mais de 65% do total os trabalhos da 
construção na área dos edifícios, o nosso setor estaria certamente muito pior. 
 
Esta sempre foi, aliás, a nossa convicção. 
 
Em 1999, no auge da construção nova, o nosso 2º Congresso Nacional realizado no Vidago 
teve precisamente como tema a “Renovação e Reabilitação Urbana – Novas Oportunidades, 
Novos Desafios”, e nele foi abordada a inevitabilidade da mudança de paradigma e a 
passagem dum mercado de construção nova, para a prevalência de um mercado da 
reabilitação. 
 
Mais recentemente e ainda antes da pior fase da crise que assolou o setor, em 2007, o tema 
do nosso Congresso em Aveiro foi “Preparar um Novo Ciclo de Crescimento”, assente no 
mercado da reabilitação e na dinamização do arrendamento urbano, usando como mote os 
testemunhos dos projetos das SRU do Porto, de Lisboa e de Coimbra, que na altura davam 
os seus primeiros passos.  
 
Não somos “cristãos novos” nesta área da reabilitação, nem andámos distraídos das 
mudanças que se impunham e se avizinhavam. 
 
É a força da nossa razão que nos permite, igualmente, continuar a lutar pela consolidação 
das condições que permitam que este movimento não desfaleça e, apesar das circunstâncias 
conjunturais de baixas taxas de juro e de atração turística parecerem amplamente favoráveis, 
não é do todo seguro que se mantenham indefinidamente. 
 
Há que assegurar condições para que os proprietários dos edifícios, sejam eles o estado, as 
autarquias, ou as famílias, procedam a obras de reabilitação, particularmente na área mais 
sensível, que afeta conforto e economia, que é a da eficiência energética, permitindo 
recuperar um enorme passivo que afeta a maioria dos edifícios construídos até à década de 
80 do século passado. 
 
Por isso reputamos da maior importância que o Programa Casa Eficiente, recentemente 
anunciado, que será uma candidatura ao Plano Juncker para obter financiamento bonificado 
para a melhoria energética dos imóveis dos privados, vá por diante.  
 
Mas este seminário não é propriamente para tratar da reabilitação, apesar das pontes que 
poderemos estabelecer nesta questão da eficiência energética.  
 
Na verdade a nossa preocupação neste caso prende-se com uma exigência para os edifícios 
novos que entrará em vigor dentro de dois anos, em dezembro de 2018: a de serem edifícios 
de balanço energético quase zero. 
 
Primeiro, é só para os edifícios públicos e, mais tarde, em 2020, para todos. 
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A pergunta que se coloca é se estamos preparados. 
 
Desde logo se sabemos exatamente do que se trata e quais serão as consequências, em 
termos de obrigações e oportunidades, para todos e cada um dos intervenientes no processo, 
desde os técnicos aos agentes económicos, passando pelas entidades reguladoras ou 
licenciadoras. 
 
Depois, como é que este princípio ou objetivo se vai concretizar em termos regulamentares. 
Os parâmeros e condições específicas a cumprir serão idênticos em toda a UE, vão 
privilegiar-se medidas passivas ou equipamentos, só o consumo energético do edifício vai ser 
considerado ou também o dos materiais que incorpora, etc., etc. 
 
Qual será o impacto estimado nos custos de construção? Há matéria ou produtos que vão 
sair beneficiados? E na comparação com os outros países vai haver vantagens ou 
desvantagens competitivas para os nossos fabricantes? Não é uma questão menor. Quase 
13% das exportações do país são materiais, equipamentos e aparelhos para a construção. 
São cerca de 6.240 milhões de euros e que têm vindo a crescer todos os anos, mais do que a 
média do resto das exportações!  
 
Por causa destas e de outras questões que ao longo deste seminário serão, com certeza, 
analisadas pelos oradores que fizeram o favor de estar presentes e de partilharem connosco 
o seu vasto conhecimento, propusemos a abordagem deste tema. 
 
É um tema relevante e começa a ser urgente que nos debrucemos sobre ele enquanto fileira, 
… ou cluster! 

 
E, dito isto, não me irei alongar mais, passando a palavra aos oradores e convidados que 
nos deram a honra de hoje aqui estar connosco e a quem agradeço o interesse e o 
empenhamento. 
 
Mas, ainda antes de terminar, quero expressar o meu agradecimento à Feira 
Internacional de Lisboa e à Associação Industrial Portuguesa o apoio que 
concederam à realização deste seminário. 
 
 
A todos, muito obrigado. 

 
Eng.º Afonso Caldeira 
(Presidente da Direcção da APCMC) 


