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Faltam menos de duas semanas pa-

ra terminar o período de candida-

turas ao Prémio Nacional de Reabi-

litação Urbana, que todos os anos 

distingue as melhores intervenções 

de reabilitação urbana em Portugal. 

Esta fase encerra a 20 de fevereiro, 

dia até ao qual todos os interessados 

podem submeter o seu projeto de 

reabilitação urbana ao  galardão, 

que assinala este ano a sua terceira 

edição. Para tal, basta ter licença 

de habitabilidade emitida entre 1 de 

janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 

2014 e não ter concorrido em edi-

ções anteriores desta iniciativa.

Nas duas edições anteriores fo-

ram cerca de 90 os projetos que se 

Ana Tavares

Prémio Nacional de Reabilitação Urbana: 
Candidaturas prestes a encerrar
Último alerta para quem tem projetos de reabilitação urbana que merecem ser premiados. As candidaturas 
ao Prémio Nacional de Reabilitação Urbana encerram no final da próxima semana, a 20 de fevereiro

candidataram a este reconhecimen-

to, que distingue intervenções nas 

áreas de habitação, serviços & co-

mércio, turismo e impacto social, 

além de premiar ainda o melhor 

projeto localizado  na cidade que 

acolhe a cerimónia de entrega dos 

prémios e que, neste ano, à seme-

lhança da edição anterior, será Lis-

boa. Os vencedores da edição 2015 

do Prémio Nacional de Reabilitação 

Urbana serão conhecidos no próxi-

mo dia 15 de abril, numa cerimónia 

que decorrerá este ano no prestigia-

do Palácio Nacional de Queluz. 

Depois desta primeira fase de can-

didaturas, a organização irá validar 

os projetos que reúnem condições 

para avançar, de acordo com o regu-

lamento, sendo todas candidaturas 

no Porto – e de João Pedro Falcão 

de Campos, com um percurso re-

conhecido na área da reabilitação 

urbana e que está este ano nomea-

do, com dois projetos, para o con-

ceituado prémio internacional Mies 

van der Rohe. Os novos membros 

do elenco de jurados juntam-se as-

sim ao economista Augusto Mateus 

e aos engenheiros Vasco Peixoto 

de Freitas e Manuel Reis Campos.

Organizado pela Vida Imobiliária 

e pela Promevi, o Prémio Nacional 

de Reabilitação Urbana é apoiado 

desde o primeiro momento pela 

Santa Casa da Misericórdia de Lis-

boa e tem vindo a posicionar-se 

como um dos galardões de maior 

prestígio nesta área, granjeando ca-

da vez mais apoios, como é patente 

nesta nova edição. Uma das novida-

des é o Alto Patrocínio do Governo, 

através da Secretaria de Estado do 

Ordenamento do Território, mas 

também os apoios institucionais da 

Ordem dos Arquitectos e da União 

das Misericórdias Portuguesas. Es-

tas duas últimas juntam-se assim 

ao InCi, à CPCI e à AHP. No âmbito 

empresarial são também várias as 

empresas que se associam ao Pré-

mio Nacional de Reabilitação Urba-

na, sendo quase todas “repetentes” 

no seu apoio. Nos patrocínios pla-

tina, associam-se, uma vez mais, a 

Schmitt+Sohn Elevadores, a Aguirre 

Newman, a Adene e a Caixa Geral 

de Depósitos, enquanto que nos pa-

trocínios ouro, volta a associar-se a 

Revigres e estreia-se a Sanitana. 

válidas convidadas a apresentar o 

dossier completo com informação 

do respetivo projeto entre os dias 

27 de fevereiro e 16 de março. Após 

este fase, os dossiers serão entre-

gues ao painel do Júri, que avaliará e 

decidirá quais os melhores projetos 

em cada uma das categorias. O Júri 

é constituído por cinco elementos 

independentes e conta este ano 

com duas novas entradas, nomea-

damente dos arquitetos João Carlos 

Santos – que atualmente desempe-

nha a função de Subdiretor Geral 

da Direção Geral do Património 

Cultural e que, no âmbito da sua 

atividade como arquiteo, assinou 

projetos de referência como a recu-

peração do Mosteiro de Tibães, em 

Braga, ou da Torres dos Clérigos, 
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Faltam menos de duas semanas para terminar o período de candidaturas ao Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana, que todos os anos distingue as melhores intervenções de reabilitação urbana em 
Portugal. Esta fase encerra no final da próxima semana, a 20 de fevereiro. p03

Candidaturas ao Prémio Nacional 
de Reabilitação Urbana terminam a 20 de fevereiro


