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Público Imobiliário - A recupe-

ração do património é hoje uma 

bandeira que a SCML hasteia 

bem alto. O que despoletou esta 

mudança?

Pedro Santana Lopes - Desde o 

início do mandato que me tenho 

empenhado na preservação do pa-

trimónio desta instituição, com o 

objetivo de encontrar soluções para 

as necessidades sociais e de saúde e 

para a rentabilidade e sustentabili-

dade do património da Santa Casa. 

Tem sido assim intensifi cado o 

investimento na recuperação do 

património entregue à instituição, 

maioritariamente por via de legados 

e benemerências, para o colocar ao 

serviço dos outros. A reabilitação 

é um investimento que se traduz 

também num impacto real na eco-

nomia nacional, ao ampliar a ofer-

ta no mercado do arrendamento e 

ao dinamizar as áreas ligadas a esta 

atividade tão afetada pela crise eco-

nómica nestes últimos anos. Esta 

aposta traduz-se, igualmente, na 

diversifi cação das fontes de recei-

ta da Santa Casa.

Considero esta política funda-

mental, para o futuro e para a con-

solidação do papel social da Santa 

Casa, sempre assente no desen-

volvimento de soluções benéfi cas 

para quem necessita, permitindo à 

instituição reforçar a sua sustenta-

bilidade económica, respeitando o 

património da cidade e devolvendo-

o a quem mais precisa.

Não queremos edifícios sem vida, 

sem uso, devolutos. É mais do que 

um dever, é um compromisso que 

assumo enquanto provedor desta 

instituição.

A SCML tem vindo a integrar 

os conceitos de intergeraciona-

lidade, sustentabilidade e ino-

vação na reabilitação urbana. 

Tratando-se de uma abordagem 

inovadora, de que forma é isso 

se materializa nos projetos em 

carteira?

É verdade, a abordagem inovado-

ra assenta no conceito da interge-

racionalidade, mobilidade e susten-

tabilidade. Considero o conceito da 

intergeracionalidade extremamente 

Susana Correia

Reabilitar e juntar gerações 
é a nova aposta da Santa Casa 
A Santa Casa de Misericórdia de Lisboa 
propõe uma abordagem inovadora no 
campo da reabilitação urbana em Portugal. 
No âmbito desta estratégia, serão investidos 
mais 37 milhões de euros nos próximos anos, 
garantiu o provedor, Pedro Santana Lopes.
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relevante, e refl ete o posicionamen-

to que, enquanto provedor, defendo 

para a SCML que quer ter um novo 

olhar para esta população e seguir 

um novo paradigma do envelheci-

mento. Queremos acabar com os 

guetos geracionais, criando espaços 

comuns para encontro e convívio de 

pessoas de todas as idades.

São projetos de todos e para to-

dos, que legitimam o investimento 

da SCML e que se constituem como 

um foco de inovação e modernida-

de, demonstrando uma nova visão 

da instituição sobre o seu patrimó-

nio: rejuvenescida, modernizada, 

ajustada e útil. O conceito de lar e 

centro de dia, tal como os conhece-

mos, está ultrapassado para a SCML.

A demonstração desta visão está 

bem patente num conjunto de proje-

tos que posso referir. Na área da ação 

social, por exemplo o Convento de 

Santo Antão-o-Velho ou Coleginho, 

no qual pretendemos criar um novo 

espaço de inovação social local, com 

alojamento turístico para lançar o 

conceito de turismo social.

Também a Mitra é um projeto ino-

vador e único assente no conceito 

de intergeracionalidade precisa-

mente para aproximar os públicos 

mais vulneráveis da comunidade. 

O programa foi desenvolvido inter-

namente, e é orientado no sentido 

das melhores práticas de inovação e 

sustentabilidade. É um projeto am-

bicioso e vanguardista que transfor-

mará este espaço num novo lugar 

da cidade.

Quanto à Quinta Alegre, está pre-

vista a instalação de três unidades 

que se complementam e permitem 

o desenvolvimento destes conceitos 

inovadores. A Unidade Social que 

corresponde à área do palácio e do 

jardim dará apoio ao nível das ativi-

dades e serviços das outras unida-

des e estará aberta à comunidade, 

com espaços como uma biblioteca 

e uma cafetaria. 

A Unidade Assistida para pessoas 

seniores com uma ocupação para 

antigos colaboradores/reformados 

da Santa Casa. A unidade residencial 

será para pessoas de todas as ida-

des que precisam de uma residência 

provisória, pelas mais variadas ra-

zões – seja um jovem estudante, um 

investigador que vem a Lisboa para 

um projeto específi co, ou uma famí-

lia que por um determinado período 

de tempo precisa de casa.

Na antiga Fábrica da Nestlé em 

Monsanto – que foi doada à SCML 

pela empresa no fi nal de 2014 – irá 

nascer uma Estrutura Residencial 

Assistida para seniores e pessoas 

com mobilidade reduzida, por for-

ma a garantir os objetivos de transi-

ção e adaptação para uma vida em 

sociedade.

Na área da saúde, podemos des-

tacar a ampliação do Hospital de 

Sant’ Ana e a instalação, no centro 

da cidade, de uma Unidade de Cui-

dados Continuados de que Lisboa 

tanto carece.

Há muitos outros projetos de que 

posso falar e nos quais temos inves-

tido, como a reabilitação do Palá-

cio Marquês de Tomar – edifício da 

antiga Hemeroteca – que passou a 

integrar o património da Santa Casa 

em 2013, o contiguo Palácio de São 

Roque ou ainda o Convento de São 

Pedro de Alcântara. 

Ao assumir a reabilitação do patri-

mónio como uma prioridade, vemos 

rejuvenescer o edifi cado das cidades 

e preservamos o património nacio-

nal que faz parte da nossa história e 

não podemos deixar morrer.

Reabilitação focada 
no retorno económico

Mas a reabilitação de edifícios 

de rendimento continua a ser 

Atualizações das rendas 
e a colocação de imóveis 
reabilitados no mercado de 
arrendamento permitiram 
aumento das receitas superior 
a quatro milhões de euros em 
2014, salientou Santana Lopes.

é uma das áreas fortes da vossa 

aposta…

A atual administração da Santa 

Casa tem vindo a introduzir uma no-

va visão sobre o património, defen-

dendo a reabilitação do mesmo, fo-

cada no rendimento e nos serviços. 

No fundo, desenvolvemos projetos 

de reabilitação pensados, estrutura-

dos e ajustados às necessidades da 

população que vêm dar resposta a 

carências cada vez mais evidentes 

na sociedade. 

Da mesma forma, este investi-

mento permite não só gerar receitas 

para que a SCML possa assegurar 

a sua missão, mas também garan-

tir a sustentabilidade dos próprios 

edifícios e, por conseguinte, o seu 

propósito social e de saúde.

Neste âmbito temos previsto até 

2017 intervir em 81 imóveis do pa-

trimónio da SCML afetos a serviços, 

à ação social, cultura e imóveis para 

rendimento. Destes 46 são de rendi-

mento e, como tal, serão colocados 

no mercado para arrendamento.

O investimento no património, 

com as atualizações das rendas e a 

colocação de imóveis reabilitados 

no mercado de arrendamento, co-

mo são exemplo a Travessa da Boa 

Hora no Bairro Alto, a Rua das Tri-

nas, a Calçada São Vicente, a Rua 

Silva Carvalho, entre outros, per-

mitiram um aumento das receitas 

que em 2014 foi superior a quatro 

milhões de euros. Para 2015, o pla-

no de actividades e orçamento da 

SCML prevê um aumento de 5%, 

466
imóveis urbanos, dos quais 362 
estão afetos a rendimento e 104 
a atividade social.

700
 contratos de arrendamento
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que poderá ser superior se consi-

derarmos os números dos primei-

ros cinco meses deste ano.

Atualização de rendas 
abrange 342 contratos

Como avalia as reformas legisla-

tivas que têm sido levadas a cabo 

nos últimos anos no campo do 

arrendamento urbano e da edi-

fi cação para reabilitação?

Perante o atual cenário legislativo 

nesta matéria, podemos dizer que 

qualquer uma destas leis veio per-

mitir uma maior intervenção dos 

proprietários no seu património, 

pelo que o impacto é benéfi co.

Relativamente às alterações da lei 

do arrendamento urbano, podemos 

referir que a sua aplicação traz van-

tagens aos proprietários com con-

tratos de arrendamento antigos co-

mo é o caso da SCML. 

No ano passado iniciámos um 

procedimento extraordinário de 

atualização de rendas que abrange 

342 contratos, este procedimento 

está a decorrer e calculamos du-

plicar as receitas obtidas com os 

mesmos. Já estão concluídos 198 

processos, o que nos permite dizer 

que este procedimento apesar de 

ser bastante complexo e poder ori-

ginar contestações, tem decorrido 

com normalidade e sucesso.

Quanto à legislação da reabili-

tação urbana, posso referir que a 

criação das áreas de reabilitação 

urbana, o regime excecional para 

os edifícios de habitação com mais 

de 30 anos e as alterações dos es-

tatutos dos benefícios fi scais, trou-

xeram aos proprietários melhores 

condições para investirem neste 

tipo de edifícios, permitindo uma 

mais adequada reabilitação dos 

mesmos e como incentivo fi nan-

ceiro a taxa reduzida do IVA nas 

empreitadas.

Abordagem para reabilitação 
assenta nos conceitos 
da intergeracionalidade, 
mobilidade e sustentabilidade.
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Reabilitar e juntar gerações 
é a nova aposta da Santa Casa 

Sob o lema investir por boas causas, a 
Santa Casa propõe uma abordagem 
inovadora no campo da reabilitação 
urbana em Portugal. No âmbito desta 

estratégia, serão investidos mais 37 
milhões de euros nos próximos anos, 
garantiu o provedor, Pedro Santana 
Lopes. p10/11

O Público Imobiliário vai de férias no mês de Agosto. Regressaremos no dia 2 de Setembro.


