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A organização do Prémio Nacional de 

Reabilitação Urbana (PNRU) revelou 

que a  iniciativa tem, pela primeira 

vez o Alto Patrocínio do Governo de 

Portugal, concedido através da Se-

cretaria de Estado do Ordenamento 

do Território e da Conservação da 

Natureza. Este estatuto foi anuncia-

do durante a apresentação pública 

da iniciativa a 8 de janeiro, na Gale-

ria de Exposições Temporárias das 

SCML, em Lisboa, tendo o secretá-

rio de Estado, Miguel de Castro Neto, 

salientado na altura “a reconhecida 

credibilidade” e “importância” do 

galardão que é, a seu ver, um poten-

ciador e difusor de conhecimento 

técnico especializado e das boas 

práticas da reabilitação urbana em 

Portugal”, além de que “promove 

soluções sustentáveis”. O PNRU tem 

neste momento em curso de submis-

são de candidaturas, o qual termina 

a 16 de fevereiro. O Prémio será en-

tregue no dia 15 de abril de  2015, nu-

ma cerimónia celebrada no Palácio 

nacional de Queluz, outra novidade 

conhecida já este ano.

... e com novo 
patrocínio da CGD

A Caixa Geral de Depósitos (CGD) 

é a mais recente entidade a confi r-

mar o patrocínio platina ao Prémio 

Nacional da Reabilitação Urbana, 

juntando-se assim à Adene, Aguirre 

Newman e Schmitt+Sohn Elevadores, 

que são também patrocinadores pla-

tina da iniciativa. A Revigrés e a Sani-

tana são as marcas associadas com 

patrocínios ouro. Este prémio é uma 

iniciativa da Vida Imobiliária e da 

Promevi, que conta com o apoio da 

Santa Casa da Misericórdia de Lisboa 

(SCML) desde o primeiro momento. 

Juntam-se também à iniciativa a CP-

CI, a AHP, o InCi e a Ordem dos Ar-

quitectos com apoios institucionais. 

O galardão assinala este ano a sua 

terceira edição e reconhece anual-

mente as melhores intervenções de 

reabilitação do edifi cado e espaços 

públicos no nosso país, premiando 

projetos nas categorias de habita-

ção, comércio e serviços, turismo, 

impacto social, e ainda na cidade de 

Lisboa. Serão ainda distinguidos com 

menções honrosas, o melhor projeto 

de reabilitação inferior a 1.000 m , 

a melhor intervenção de restauro e 

o projeto com a melhor solução de 

efi ciência energética. 
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