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1. Os objectivos

• Facilitar o acesso à habitação nos centros urbanos (através da oferta a rendas 

acessíveis) às famílias da classe média.





1. Os objectivos

• Aumentar a oferta de quartos para estudantes do Ensino Superior, igualmente a 

rendas acessíveis.





1. Os objectivos

• Apoiar a regeneração urbana, promovendo o comércio tradicional e outras 

actividades e serviços nos centros urbanos.





2. A constituição do FNRE

• Recurso aos imóveis devolutos e/ou disponíveis do Estado e do 3º sector, numa 

primeira fase, e a imóveis de privados (incluindo pessoas singulares), numa segunda 

fase.



2. A constituição do FNRE

• Financiamento da reabilitação dos imóveis através do FEFSS(1) (1 400 000 000 € 

disponíveis), para os colocar no mercado da habitação(2) a rendas acessíveis(2) (grosso 

modo 20% abaixo do valor de mercado), desde que o estudo de viabilidade económica 

aponte para um rendimento líquido igual ou superior a 4%.

(1) Desnecessidade de recorrer a fundos próprios, desnecessidade de endividamento, transferência do ónus da 

intervenção para a Fundiestamo, isenção de IMI, IMT, imposto de selo (habitação) e taxa de CMVM, ausência de 

restrição de localização em ARU, acesso a todos os instrumentos de apoio à habitação (IFRRU, Casa Eficiente), 

(2) Em pelo menos 51% da área bruta, por subfundo, por município.



2. A constituição do FNRE

• Criação de um fundo (FNRE) de subfundos(1), gerido pela Fundiestamo SGFII, S.A., 

empresa pública supervisionada pela CMVM e pelo Banco de Portugal

(1) Em cada subfundo, o(s) participante(s) em espécie deté(ê)m 70% das UP e o participante em capital (a 

Segurança Social) detém os restantes 30%).





3. A constituição dos subfundos

• Sinalização dos imóveis por parte das entidades públicas

• Avaliação preliminar da viabilidade funcional e económico-financeira da operação 

(cálculo do valor do imóvel, do custo da reabilitação e da rentabilidade esperada)

• Confirmação do interesse dos parceiros em participar

• Consensualização do programa com o participante em espécie

• Definição do modelo de gestão



3. A constituição dos subfundos

• Aprovação do Plano de Negócio do imóvel e consensualização do valor das  UP com 

as entidades participantes

• Decisão sobre a composição concreta de cada subfundo

• Confirmação da viabilidade camarária da intervenção

• Decisão sobre a entrada dos imóveis no capital do FNRE (órgãos próprios das 

tutelas, autarquias, universidades e institutos)



3. A constituição dos subfundos

• Obtenção das autorizações e vistos necessários para participação no FNRE 

(Finanças, Tribunal de Contas)

• Formalização, através de escritura pública, da entrada dos imóveis no FNRE por 

troca com UP





4. A situação presente

• Foram já constituídos 4 subfundos: IMO Madalena (Lisboa), IMO Viriato (Viseu), 

ImoCoimbra e ImoAveiro.

• Foram já assinados 18 protocolos, com Câmaras Municipais, Santas Casas da 

Misericórdia, Universidades e Institutos Politécnicos, e Institutos Públicos.



4. A situação presente

• Os subfundos já constituídos e em vias de serem constituídos correspondem a um 

potencial de 55 imóveis, 47 210 m2 de área a reabilitar, 219 fogos, 1284 camas 

(residências de estudantes), 17 lojas/serviços, correspondendo a 23 M€ de activos

e 22 M€ de obras, num investimento total de 45 M€.



4. A situação presente

• As perspectivas para 2021 (com base nos imóveis já sinalizados): 247 imóveis, 

1359 fogos, 6500 camas (residências de estudantes), 54 lojas/serviços, 

correspondendo a 250 M€ em activos, 164 M€ em obras, num total de 396 M€ de 

investimento.





5. Do projecto à obra

• No sentido de assegurar a qualidade dos projetos e das obras, minimizando erros, 

omissões e trabalhos a mais, a Fundiestamo definiu uma estratégia alicerçada nos 

seguintes 5 pilares:



5. Do projecto à obra

(i) Equipas de projeto com a competência necessária às intervenções em causa

• Irão ser constituídas bolsas de equipas de projecto, de acordo com o regulamento (a publicar) e 
anúncio (a publicar).



5. Do projecto à obra

(ii) Equipas de caracterização rigorosa e exaustiva dos imóveis existentes.

• A realizar por equipas do LNEC, universidades, politécnicos e empresas, de acordo com um caderno 

de encargos a consensualizar com a equipa de projecto, com base num documento preparado para o 

efeito pela Fundiestamo.



5. Do projecto à obra

(iii) Equipas de revisão de projeto com a competência necessária às intervenções 

em causa; irão acompanhar as equipas de projecto desde a fase de concepção e 

serão co-responsáveis pelo projecto.

• Irão ser constituídas bolsas de equipas de revisão de projecto, seguindo um procedimento 

semelhante ao da contratação das equipas de projecto.



5. Do projecto à obra

(iv) Empresas de fiscalização com a competência necessária às intervenções em 

causa.

• Irão ser constituídas bolsas de empresas de fiscalização, seguindo um procedimento semelhante 

ao da contratação das equipas de projecto.



5. Do projecto à obra

(v) Empresas de reabilitação com conhecimento, meios e experiência comprovados 

nas intervenções em causa.

• As empresas serão pré-qualificadas, de acordo com requisitos consensualizados com a equipa de 

projecto e fiscalização, à qual se seguirá a fase de concurso. 



5. Do projecto à obra

• Para servir de fundação aos 5 pilares referidos, a Fundiestamo está a promover a 

elaboração do Guide Book FNRE, a fornecer às equipas envolvidas

• A Fundiestamo mobilizou um conjunto alargado de especialistas em diferentes áreas, igualmente no 

sentido de assegurar a qualidade dos projectos e das obras, e ainda com o objectivo de transmitir a 

estratégia de reabilitação do edificado que pretende ver implementada - traduzida no ‘princípio do 

máximo desempenho e da mínima intervenção’. 



Guide Book FNRE

A Construção Magazine dedicou o N.º 88 ao FNRE, tendo convidado os 

coordenadores do Guide Book FNRE, para escreverem artigos sobre cada um dos 

tópicos/capítulos deste guia, nomeadamente:

(1) Caracterização do existente – Prof. Aníbal Costa (U. Aveiro), (2) Segurança 

estrutural e sísmica – Prof. João Azevedo (IST), (3) Segurança contra incêndio –

Eng.º António Leça Coelho (LNEC), (4) Conforto térmico e eficiência energética –

Prof. Vasco Freitas (FEUP), (5) Ventilação e qualidade do ar interior – Prof. Manuel 

Gameiro (FCTUC), (6) Conforto acústico – Prof. Luís Godinho (FCTUC), (7) Conforto 

visual – Prof. António Gomes Martins (FCTUC), (8) – Instalações – Prof. Guilherme 

Carrilho da Graça (FCUL), (9) Acessibilidades – Prof. Nuno Valentim (FAUP), 

(10) Arquitectura e Património – Prof. José Aguiar (FAUL), (11) Sustentabilidade e 

resíduos da construção e demolição (RCD) – Prof. José Silvestre (IST) e (12) Building

Information Modelling (BIM) – Prof. António Aguiar Costa (IST)  





6. A bolsa de equipas de projecto

1. Fase de registo (manifestação de interesse)

2. Fase de instrução da candidatura

3. Fase de adjudicação dos projectos



1. Fase de registo



1. Fase de registo

Até às 17:00 horas do dia 25 de janeiro de 2019, as equipas interessadas deverão registar-

se. 



1. Fase de registo

Até às 17:00 horas do dia 25 de janeiro de 2019, as equipas interessadas deverão registar-

se. Basta enviar um email (com aviso de receção) para bolsa.projectistas@fundiestamo.pt:

mailto:bolsa.projectistas@fundiestamo.pt


1. Fase de registo

Até às 17:00 horas do dia 25 de janeiro de 2019, as equipas interessadas deverão registar-

se. Basta enviar um email (com aviso de receção) para bolsa.projectistas@fundiestamo.pt:

NOTAS: 

(1) O remetente é o coordenador da equipa, no 

processo de registo; 

(2) Na fase de instrução pode ser alterado; 

(3) O coordenador de projeto será indicado para 

cada caso.

mailto:bolsa.projectistas@fundiestamo.pt


2. Fase de instrução



2. Fase de instrução

Concluído o prazo para o registo do interesse, será aberto um processo de pré-qualificação, 

exclusivamente dirigido às equipas registadas. 

As candidaturas deverão ser instruídas de acordo com o Regulamento respetivo, a 

disponibilizar no site da Fundiestamo.



2. Fase de instrução

A candidatura deve constituir-se como uma equipa de técnicos (arquitetos, engenheiros 

civis, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros mecânicos, arqueólogos, 

conservadores restauradores e eventualmente outros) com competência comprovada 

em áreas relevantes



2. Fase de instrução

As equipas podem ter um número reduzido de técnicos



2. Fase de instrução

As equipas podem ter um número reduzido de técnicos ou podem ser mais numerosas.



2. Fase de instrução

As equipas podem ter um número reduzido de técnicos ou podem ser mais numerosas. 

A exigência incide exclusivamente no mérito dos técnicos.



2. Fase de instrução

As áreas para as quais importa indicar técnicos com competência comprovada são as seguintes: 

arquitetura, estruturas; geotecnia; segurança contra incêndio; conforto térmico; 

conforto acústico; instalações hidráulicas; instalações elétricas; instalações 

mecânicas; conservação e restauro; e arqueologia. 



2. Fase de instrução

Os técnicos das áreas de arquitetura e estruturas podem integrar até 2 equipas. 



2. Fase de instrução

Os técnicos das áreas de arquitetura e estruturas podem integrar até 2 equipas. 

Os técnicos responsáveis pelas restantes áreas podem integrar até 4 equipas.



2. Fase de instrução

Ao ser adjudicado um projeto: 



2. Fase de instrução

Ao ser adjudicado um projeto: (i) a equipa deve obrigatoriamente indicar o coordenador do 

projeto de entre os técnicos indicados na candidatura;



2. Fase de instrução

Ao ser adjudicado um projeto: (i) a equipa deve obrigatoriamente indicar o coordenador do 

projeto de entre os técnicos indicados na candidatura; (ii) a equipa deve incluir 

exclusivamente técnicos indicados na candidatura, mas não necessariamente a sua 

totalidade (e.g., na reabilitação de um edifício de betão armado não será necessário incluir um 

especialista em edifícios pombalinos);



2. Fase de instrução

(iii) a equipa pode apresentar-se como uma única empresa ou pode constituir-se 

como um consórcio, envolvendo uma ou mais empresas, e.g., atelier(s) de arquitetura, 

escritório(s) de engenharia e/ou outras, devendo ser anexados os respetivos comprovativos de não 

dívida à Segurança Social e à Autoridade Tributária.



2. Fase de instrução

Na bolsa a constituir, as áreas referidas serão desagregadas segundo duas 

categorias: (u) uso e (e) estrutura. 



2. Fase de instrução

Na bolsa a constituir, as áreas referidas serão desagregadas segundo duas 

categorias: (u) uso e (e) estrutura. 

Na primeira, as áreas de segurança contra incêndio, conforto térmico, conforto acústico, instalações 

hidráulicas, instalações elétricas e instalações mecânicas serão desagregadas em (u1) habitação 

e (u2) residências de estudantes ou similares (e.g., hotelaria, lares). 



2. Fase de instrução

Na bolsa a constituir, as áreas referidas serão desagregadas segundo duas 

categorias: (u) uso e (e) estrutura. 

Na primeira, as áreas de segurança contra incêndio, conforto térmico, conforto acústico, instalações 

hidráulicas, instalações elétricas e instalações mecânicas serão desagregadas em (u1) habitação 

e (u2) residências de estudantes ou similares (e.g., hotelaria, lares). 

Na segunda, a área de estruturas será desagregada em (e1) construções antigas (e.g., 

edifícios pombalinos, edifícios gaioleiros, edifícios mistos de alvenaria e betão) e (e2) 

construções de betão armado. 



2. Fase de instrução

O resultado será a constituição de quatro bolsas: 

(e1u1) reabilitação de construções antigas para habitação, 

(e1u2) reabilitação de construções antigas para residências de estudantes, 

(e2u1) reabilitação de construções de betão armado para habitação e 

(e2u2) reabilitação de construções de betão armado para residências de 

estudantes.



2. Fase de instrução

De notar que: (i) as equipas deverão cobrir todas as áreas referidas; (ii) as equipas não 

têm necessariamente que se pré-qualificar para as quatro bolsas indicadas (i.e., podem pré-

qualificar-se só para habitação ou só para residências de estudantes ou para ambas; e/ou podem 

só pré-qualificar-se para reabilitação de construções de betão armado ou só para reabilitação de 

construções antigas ou para ambas); (iii) para cada área, podem indicar um ou mais técnicos; e 

(iv) um dado técnico pode ser indicado para uma ou mais áreas e/ou categorias.



2. Fase de instrução

Para cada área, desagregada segundo uso ou estrutura (à exceção da geotecnia, 

conservação e restauro e arqueologia), deve ser apresentado um portfolio 

individual por cada técnico indicado. 

Os portfolios individuais deverão ser constituídos exclusivamente pelas 5 (cinco) fichas de projetos 

de reabilitação, a seguir referidas, em que o técnico em questão participou e que melhor ilustrem a 

sua competência nessa área (desagregada segundo uso ou estrutura). 

Não serão relevados, e não deverão constar dos respetivos portfolios, fichas de projetos de 

construção nova. 



2. Fase de instrução

As fichas de projetos de reabilitação devem ser apresentadas em formato A4, com um 

limite de 6 imagens e 6 000 caracteres incluindo espaços, devendo incluir a 

identificação da obra e um parágrafo sintético com os dados genéricos relevantes da obra e um 

texto explicitando a intervenção do técnico na área (desagregada segundo uso ou estrutura) em 

questão. 



2. Fase de instrução

Deverá ainda ser classificado o grau de complexidade (c), variando entre (c1) baixa, (c2) corrente e 

(c3) alta, para cada um dos 5 projetos selecionados, tendo em conta os constrangimentos 

iniciais, a complexidade e a inovação das soluções implementadas, a dimensão da 

intervenção, entre outros aspetos considerados relevantes, identificados no processo 

de consulta, os quais devem ser objetivados para fundamentar esta classificação.



2. Fase de instrução

De salientar que: (i) a área de arquitetura não será pré-qualificada, sendo o mérito do arquiteto 

avaliado apenas através de concurso de ideias a lançar para cada imóvel ou conjunto de 

imóveis; (ii) para cada uma das áreas de geotecnia, conservação e restauro e arqueologia deverá 

ser entregue um único portfolio; (iii) para a área de estruturas deverá ser entregue um portfolio 

relativo a construções antigas ou um portfolio relativo a construções em betão armado ou ambos; 

(iv) para cada uma das restantes áreas deverá ser entregue um portfolio relativo a habitação ou um 

portfolio relativo a residências de estudantes (ou similares) ou ambos. 

Em síntese, cada candidatura deverá apresentar até 10 portfolios (se concorrer a apenas uma 

bolsa) e pelo menos 17 portfolios (se concorrer às quatro bolsas, sem restrições). 



2. Fase de instrução
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2. Fase de instrução
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Equipa A (n.º portfolios = nº técnicos = nº áreas)

- 1 arquiteto e 17 técnicos

EXEMPLOS:



2. Fase de instrução
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Equipa B (n.º portfolios = nº técnicos > nº áreas)

- 2 arquitetos, 20 engenheiros, 1 conservador e 

1 arqueólogo

EXEMPLOS:



2. Fase de instrução
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Equipa C (n.º portfolios = nº áreas > nº técnicos)

- 1 arquiteto e 4 engenheiros

EXEMPLOS
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO



2. Fase de instrução

No final, o júri emitirá um parecer explicitando a valoração de cada um dos parâmetros de análise e 

fundamentando a classificação, (c1), (c2) ou (c3), de cada equipa em cada uma das bolsas, (e1u1), 

(e1u2), (e2u1) e (e2u2). 



2. Fase de instrução

Assim, as equipas serão inscritas numa dada bolsa sempre que a sua classificação seja c2 

ou c3. 

No caso de ser c2, ficam habilitadas a desenvolver projetos de complexidade corrente e, no 

caso de ser c3, ficam habilitadas a desenvolver projetos de complexidade corrente e 

projetos de alta complexidade. 



2. Fase de instrução

No que respeita à conservação e restauro e à arqueologia, estas serão consideradas 

separadamente, i.e., não integradas nas quatro bolsas referidas, mas condicionarão a possibilidade 

das equipas participarem nos concursos de ideias. 

Exemplificando, uma equipa que seja inscrita na bolsa (e1u1) reabilitação de construções antigas 

para habitação, com classificação (c2) corrente, e classificação (c1) a arqueologia, poderá 

participar nos concursos de ideias dos projetos de imóveis ou conjunto de imóveis correspondentes 

a essa bolsa e classificação, desde que não requeiram arqueólogo, caso contrário, não poderá 

participar.



3. Fase de adjudicação dos projectos



3. Fase de adjudicação dos projectos

Os imóveis a integrar o FNRE serão distribuídos pelas quatro bolsas indicadas, 

(e1u1), (e1u2), (e2u1) e (e2u2), sendo-lhes igualmente atribuída uma classificação, 

(c2) ou (c3), em função do nível de complexidade do projeto. 



3. Fase de adjudicação dos projectos

Os imóveis a integrar o FNRE serão distribuídos pelas quatro bolsas indicadas, 

(e1u1), (e1u2), (e2u1) e (e2u2), sendo-lhes igualmente atribuída uma classificação, 

(c2) ou (c3), em função do nível de complexidade do projeto. 

A Fundiestamo preparará toda a documentação de suporte a cada projeto de reabilitação, incluindo 

a indicação dos honorários a praticar. O projeto poderá reportar a um único imóvel ou a um 

conjunto de imóveis, procurando-se que correspondam a uma mesma bolsa e nível de 

complexidade.



3. Fase de adjudicação dos projectos

A atribuição dos projetos será definida por concurso de ideias, a realizar entre as 

equipas de projeto inscritas pelo júri na bolsa e nível de complexidade 

correspondentes e que manifestem interesse na obra em causa, sendo o único critério de 

seleção o mérito da proposta técnica, densificado no respetivo anúncio.





7. Contactos
• Fundiestamo – SGFII, S.A.

Av. Defensores de Chaves 6 - 3º, 1000-117 Lisboa
Telef.: 21 791 50 17
Fax:    21 791 50 12

• Eng.º José Matos Rodrigues
Coordenador de Estudos e Projectos
Tlm.: 96 424 74 07
e-mail: jose.rodrigues@fundiestamo.pt

• Arq.º Nuno Nunes do Vale 
Gestão de Património
Tlm.: (+351) 91 902 86 76 
e-mail: nuno.vale@fundiestamo.pt


