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É já amanhã, 8 de janeiro, que de-

corre a apresentação pública da 3ª 

edição do Prémio Nacional de Rea-

bilitação Urbana, que vai ter lugar 

às 17 horas na Galeria de Exposi-

ções Temporárias da Santa Casa da 

Misericórdia de Lisboa, entidade 

que se associa uma vez mais a esta 

iniciativa no âmbito do seu apoio 

à Reabilitação Urbana.  Com uma 

área de exposição aproximada de 

250 m2 e ocupando uma zona abo-

bada seiscentista, o próprio espaço 

que acolhe o evento resulta de uma 

Susana Correia

Prémio de Reabilitação 
Urbana 2015 apresentado 
amanhã em Lisboa
Em plena marcha, a edição de 2015 do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana é 
publicamente apresentada amanhã, em Lisboa. Além de novos membros do Júri, a nova 
edição conta com o Alto Patrocínio do Governo. 
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requalifi cação, tendo reaberto ao 

público a 10 de julho do ano passa-

do. Esta galeria pretende a iniciar a 

retoma de uma prática regular de 

exposições de forma “a valorizar e 

divulgar o património artístico da 

Misericórdia de Lisboa”.

Entre as novidades desta nova 

edição constam a entrada de novos 

membros no painel do Júri, mas 

também a atribuição do “Alto Pa-

trocínio” pelo Governo de Portugal, 

concedido através da Secretaria de 

Estado do Ordenamento do Territó-

rio e da Conservação da Natureza, a 

qual estará representada no evento 

pelo respetivo Secretário de Estado, 

Miguel de Castro Neto. 

O Júri conta este ano com duas 

novas entradas, nomeadamente 

os arquitetos João Carlos Santos e 

João Pedro Falcão de Campos, que 

se juntam, assim, ao economista 

Augusto Mateus e aos engenheiros 

Vasco Peixoto de Freitas e Manuel 

Reis Campos. Estas cinco persona-

lidades, que a organização desta-

ca como “independentes e de re-

conhecido prestígio no âmbito da 

economia, arquitetura, engenharia 

e imobiliário nacionais”, serão res-

ponsáveis pela escolha dos proje-

tos vencedores, anunciados a 15 de 

abril, numa cerimónia que estará 

integrada na programação ofi cial da 

II Semana da Reabilitação Urbana 

de Lisboa.

O objetivo deste prémio, organiza-

do pela Vida Imobiliária e pela Pro-

mevi, é distinguir quer as melhores 

intervenções realizadas em Portugal 

nos territórios prioritários de requa-

lifi cação urbana quer as iniciativas 

focadas na renovação de edifícios, 

em geral. A concurso estão prémios 

em cinco categorias, nomeadamente 

reabilitação de imóveis residenciais, 

de imóveis comerciais e de serviços, 

de uso turístico, de equipamentos 

com  impacto social e reabilitação 

na cidade de Lisboa. Haverão ainda 

três Menções para a “Melhor Reabili-

tação Inferior a 1.000 m²”, “Melhor 

Intervenção de Restauro” e “Melhor 

Solução de Efi ciência Energética”.

Candidaturas decorrem 
até 16 de fevereiro
A fase de candidaturas do Prémio 

Nacional de Reabilitação Urbana es-

tá atualmente em curso e decorrerá 

até 16 de fevereiro. A 20 de feverei-

ro serão divulgadas as candidaturas 

aceites, decorrendo depois até 16 de 

março o período de entrega dos dos-

siers fi nais dos projetos a concurso.

A edição de 2014 registou um nú-

mero recorde de candidaturas, num 

total de 48 projetos de reabilitação 

urbana, evidenciando um cresci-

mento de cerca de 33% face às 36 

candidaturas recebidas em 2013. A 

concurso estiveram projetos nas áre-

as de habitação, serviços e comércio, 

turismo e impacto social, oriundos 

de 18 pontos diferentes de Portugal.

O Prémio, que a organização de-

fende ser “um dos mais prestigiados 

galardões atribuídos em Portugal 

na área da construção e do imobi-

liário”, tem já confi rmado os patro-

cínios platina da Aguirre Newman e 

da Schmitt+Sohn Elevadores, bem 

como patrocínio ouro da Revigrés 

e da Sanitana, contando também 

com os apoios institucionais da CP-

CI, AHP e InCI.  O Prémio Nacional 

de Reabilitação Urbana 2015 tem co-

mo Jornal Ofi cial o “Público”. A Luz e 

Som é parceira no apoio cenográfi co.

A Galeria de Exposições Temporárias da Santa Casa da Misericórdia 
de Lisboa vai receber o evento amanhã, pelas 17horas.
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Lisboa Prémio de Reabilitação 
Urbana 2015 apresentado amanhã
Em plena marcha, a edição de 2015 do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana é publicamente 
apresentada amanhã, em Lisboa. A sessão terá lugar às 17 horas na Galeria de Exposições 
Temporárias da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.  Além de novos membros do Júri, a nova 
edição conta com o Alto Patrocínio do Governo. p04


