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O governante marcou presença na 

apresentação pública da edição de 

2015 do PNRU, que este ano passa 

a contar com o Alto Patrocínio do 

Governo de Portugal, através desta 

Secretaria de Estado. Reiterando o 

seu apoio a esta iniciativa organizada 

pela Promevi e pela Vida Imobiliária, 

Miguel de Castro Neto sublinhou que 

“além da sua reconhecida credibili-

dade, a importância deste galardão 

deve-se sobretudo ao facto de ser 

um potenciador e difusor de conhe-

cimento técnico especializado e das 

boas práticas da reabilitação urbana 

em Portugal”. 

A sessão de apresentação do III 

PNRU decorreu na passada quinta-

feira, 8 de janeiro, na Galeria de Ex-

Susana Correia

“Quero que 2015 seja o ano 
da reabilitação urbana”
Este será “o” ano da reabilitação urbana em Portugal, defendeu o Secretário de Estado do Ordenamento 
do Território na apresentação do III Prémio Nacional de Reabilitação Urbana (PNRU), em Lisboa

posições Temporárias da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa (SCML), 

entidade que apoia o prémio des-

de a sua primeira edição em 2013. 

Até porque, a reabilitação urbana é 

“uma das prioridades estratégicas 

da SCML”, lembrou o Vice-Provedor, 

Fernando Paes Afonso, lembrando 

que a instituição “tem um patrimó-

nio vasto que se entrecruza com a 

história de Lisboa e do próprio país” 

que urge manter, estando por isso 

a realizar um investimento pesado 

nesta área. “Em 2014 investimos 8 

milhões de euros em 2014 e de mo-

mento temos projetos em carteira no 

valor de 16 milhões de euros”.

O diretor do PNRU, António Gil Ma-

chado, apresentou as novidades que 

a organização está a preparar para 

este ano, começando desde logo pela 

reabilitação concluídos no biénio 

2013/14 nas categorias de Habita-

ção, Comércio & Serviços, Turismo 

e Impacto Social. A Gala onde serão 

conhecidos os vencedores está inte-

grada na agenda ofi cial da II Semana 

da Reabilitação Urbana de Lisboa. 

Haverá também lugar para um pré-

mio para “Melhor Intervenção na 

Cidade de Lisboa”. 

A edição deste ano do PNRU tem 

já confi rmados os patrocínios platina 

da Aguirre Newman, da ADENE e da 

Schmitt+Sohn Elevadores, bem como 

os patrocínios ouro da Revigrés e da 

Sanitana, contando também com os 

apoios institucionais da CPCI, AHP, 

InCI e AHP. O Prémio Nacional de Re-

abilitação Urbana 2015 tem como Jor-

nal Ofi cial o “Público”. A Luz e Som é 

parceira no apoio cenográfi co. 

SCML
Fernando 
Paes Afonso, 
Vice-Provedor 
da SCML, e 
Miguel de 
Castro Neto, 
Secretário 
de Estado do 
Ordenamento 
do 
Território, na 
apresentação 
do Prémio

escolha do Palácio Nacional de Que-

luz para acolher a Gala na qual serão 

revelados os vencedores, agendada 

para 15 de abril. Outra das novidades 

são os novos membros do júri, que 

pela primeira vez integra os arquite-

tos João Carlos Santos e João Pedro 

Falcão de Campos, que assim se jun-

tam ao economista Augusto Mateus e 

aos engenheiros Reis Campos e Vasco 

Peixoto de Freitas.

Com a fase de candidaturas a de-

correr até 16 de fevereiro, o PNRU 

irá premiar os melhores projetos de 



  Tiragem: 34191

  País: Portugal

  Period.: Semanal

  Âmbito: Informação Geral

  Pág: 1

  Cores: Cor

  Área: 5,17 x 16,92 cm²

  Corte: 2 de 2ID: 57472184 14-01-2015 | Imobiliário

“Quero que 
2015 seja o ano 
da reabilitação 
urbana”

Este será “o” ano 
da reabilitação 
urbana em Portugal. 
Ou pelo menos é 
esta a vontade do 
Secretário de Estado 
do Ordenamento 
do Território e 
Conservação da 
Natureza, que 
reafirmou o seu 
compromisso 
com o setor na 
apresentação do III 
Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana 
(PNRU) p03

MARIA AROUCA


