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Durante sete dias, a cidade de Lis-

boa estará uma vez mais intensiva-

mente dedicada à reabilitação ur-

bana, promovendo-se entre 13 e 19 

de abril um conjunto de iniciativas 

que pretendem incentivar o debate 

e dinamizar as vivências em torno 

deste movimento. A Semana da Rea-

bilitação Urbana volta a Lisboa pela 

segunda vez e foi apresentada no 

fi nal da passada semana nos Paços 

do Concelho, contando, uma vez 

mais, com o apoio transversal da 

autarquia lisboeta, para quem es-

te evento “contribuirá, com toda a 

certeza, para a concretização de no-

vas parcerias e de mais investimento 

na área de reabilitação urbana”, co-

mentou, na ocasião, Jorge Catarino, 

Susana Correia

Semana da Reabilitação Urbana chega 
a Lisboa de 13 a 19 de abril
Já foi apresentada a 2ª edição da Semana da Reabilitação Urbana Lisboa, que volta à capital 
entre os dias 13 e 19 de abril, realizando-se na Sociedade de Geografia de Lisboa

Diretor Municipal do Planeamento, 

Reabilitação e Gestão Urbanística.  A 

autarquia vai marcar presença em 

diversas iniciativas da Semana, in-

cluindo a instalação de um posto de 

atendimento em permanência du-

rante os dias do evento para quem 

pretenda saber mais ou fazer reabi-

litação urbana no concelho. 

A Sociedade de Geografi a de Lis-

boa acolherá a nova edição da Sema-

na da Reabilitação Urbana Lisboa, 

que pretende “repetir o sucesso do 

ano anterior e atrair ainda mais pes-

soas para esta plataforma de par-

tilha de partilha de conhecimento 

sobre a atividade da reabilitação ur-

bana”, disse também Arturo Malin-

gre, Diretor do evento e parte da or-

ganização, assegurada pela parceria 

Vida Imobiliária/Promevi.  Entre os 

na atualidade na área da reabilita-

ção urbana”, garante a organização, 

que revela ainda que, além destas 

conferências, a Sociedade de Geo-

grafi a acolherá também o espaço da 

Reabilitação Urbana, que reunirá 

empresas e entidades atuantes na 

reabilitação urbana.  A II Semana 

da Reabilitação Urbana Lisboa conta 

com o apoio da Câmara Municipal 

de Lisboa e no setor empresarial, 

estão já confi rmados os apoios da 

Schmitt+Sohn Elevadores,  Secil, e 

Ecociaf, Montepio, Weber, Sanitana, 

Grupo Sanjose, Cari Construtores, 

Constru, CBRE, Cushman & Wake-

fi eld, Osvaldo Matos e Luz e Som. 

Nos patrocínios institucionais ali-

nham a Santa Casa da Misericórdia 

de Lisboa, o InCi, o IHRU, o LNEC, 

a ALP e a ATIC.

CÂMARA MUNICIPAL DE LISBOA

A II Semana da Reabilitação Urbana Lisboa foi apresentada 
a 5 de março

dias 13 e 19 de abril estão previstas 

diversas ações e eventos, incluindo 

conferências, tertúlias, workshops e 

exposições, passeios pedestres e de 

barco, além da entrega do III Prémio 

Nacional de Reabilitação Urbana. No 

ciclo de conferências, estarão a de-

bate “os temas que mais importam 
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Já foi apresentada a 2ª edição da Semana da Reabilitação Urbana Lisboa, que volta à capital 
entre os dias 13 e 19 de abril, realizando-se na Sociedade de Geografia de Lisboa. Estão previstas 
diversas ações e eventos, incluindo conferências, tertúlias, workshops e exposições, passeios 
pedestres e de barco, além da entrega do III Prémio Nacional de Reabilitação Urbana. p03

Semana da Reabilitação Urbana 
chega a Lisboa de 13 a 19 de abril


