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O modelo económico corrente é unidirecional, extrativo e
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predatório, sem capacidade regenerativa nem de reposição



Na ótica da Natureza, com o atual modelo económico, 

6

A humanidade comporta-se como um parasita devorador



Requer-se uma nova abordagem, mais abrangente no 
planeamento e avaliação das atividades económicas
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Ambiente
+

Sociedade
+

Economia
=

Sustentabilidade
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3. Preservação dos princípios construtivos originais, sobretudo os estruturais;

4. Princípio de energia mínima na escolha de materiais e soluções construtivas;

5. Preferência das soluções de reparação às de substituição;

6. Substituição ou construção com soluções e materiais compatíveis com o edificado
original, com o ambiente e a saúde;

7. Aplicação de materiais e agentes de limpeza não agressivos ou corrosivos, de 
preferência renováveis ou regeneráveis e, se possível, com cariz natural; 

8. Exigência de melhoria do desempenho funcional e energético, mas com soluções de 
mínimo custo do ciclo de vida e não apenas o menor preço.
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1. O foco inicial da avaliação deve incidir no processo de reabilitação do imóvel, nas
suas fases, etapas, riscos específicos, custos e acréscimos de valor parciais.

2. O valor final reabilitado deve realçar os atributos ambientais e dinâmicos perdido
pelo edificado novo, além dos atributos de interligação e institucionais;

3. O projeto de reabilitação deve visar um custo muito inferior ao da construção a novo 
para áreas e desempenho similares (o alvo deveria ser 50% do custo a novo).

4. A estimativa do valor (residual) do imóvel a reabilitar deve ser por método dinâmico
regressivo pelos fluxos de caixa do processo, atualizados com o prémio de risco;

5. A criação de valor dependerá menos do valor final do que dos fluxos de caixa
atualizados gerados no processo (interessa mais o diferencial entre receitas e custos) 

6. A reabilitação sustentável pode favorecer projetos para os segmentos médios pois  
promove menos destruição, com maior industrialização e rapidez do processo.
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Longo-prazo

CF (t)- Cash-Flow

Valor V= ∫CF(t).e-at.dt
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