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Bem vindos 
à Semana da 
Reabilitação Urbana!

Mesmo com dois dias 

volvidos no calen-

dário do evento, 

não posso deixar 

de reforçar as boas 

vindas a todos os que pretendam 

visitar e participar na Semana da 

Reabilitação Urbana, que decor-

re em Lisboa até ao próximo do-

mingo. É com grande satisfação 

que apresento esta nova edição da 

Semana da Reabilitação Urbana na 

cidade, um evento que é “o” ponto 

de encontro de referência nas agen-

das dos profi ssionais ligados a área 

da reabilitação e do imobiliário na-

cional, mas que tem igualmente a 

vocação de aproximar a reabilita-

ção urbana da sociedade civil. Este 

é um movimento que tem sido es-

tratégico para o setor imobiliário e 

para todas as atividades económi-

cas que, de forma direta ou indire-

ta com ele se relacionam, mas tam-

bém tem um impacto social inesti-

mável. Reabilitar não tem só uma 

vertente económica, tem igualmen-

te uma vertente de responsabilida-

de social e de responsabilidade am-

biental, naquela que é a verdadeira 

tríade da sustentabilidade. E esse 

cariz social é, de facto, aquele que 

mais toca os cidadãos que não têm 

relação profi ssional com a reabili-

tação urbana, mas que olham para 

a cidade e reconhecem uma nova 

paisagem urbana, uma nova movi-

mentação de pessoas, uma nova vi-

da com uma nova energia. E é tam-

bém isso que queremos mostrar 

nesta Semana, a par do momento 

privilegiado para que os atores e 

protagonistas da reabilitação urba-

na possam encontrar-se, debater e 

refl etir sobre como levar este movi-

mento mais longe e com maior im-

pacto positivo.

Para nós, enquanto organizadores, 

é um intenso mas muito recompen-

sador trabalho, animado pelo inesti-

mável apoio da Câmara Municipal de 

Lisboa. Temos conseguido envolver 

de novo todos os atores que parti-

cipam, de uma ou outra forma, na 

reabilitação urbana em Portugal. 

A imponente Sala Portugal da So-

ciedade de Geografi a, palco principal 

desta edição da Semana da Reabilita-

ção Urbana, acolhe uma dezena de 

conferências, tertúlias e workshops, 

organizados em parceria com diver-

sas entidades. Na Sociedade de Ge-

ografi a estão também mais de 20 

empresas parceiras a apresentar as 

soluções técnicas mais inovadoras, 

além de mostrar as melhores oportu-

nidades de investimento e/ou arren-

damento em edifícios recuperados 

da cidade. Um conjunto de stands 

institucionais completam um espaço 

dinâmico e de networking para os 

participantes na Semana da Reabi-

litação Urbana de Lisboa.  Ainda à 

entrada a Sociedade de Geografi a, 

a Câmara Municipal de Lisboa tem 

instalado um posto de atendimento 

ao munícipe do programa RE9, para 

informar sobre os incentivos à reabi-

litação. Com o apoio da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa e o Alto 

Patrocínio do Governo de Portugal, a 

Semana recebe ainda o jantar de en-

trega do Prémio Nacional da Reabili-

tação Urbana 2015, no Palácio Nacio-

nal de Queluz, e que se realiza hoje.

Após o sucesso do ano passado, a 

Semana recebe a iniciativa Archikidz 

Lisboa, um workshop para sensibili-

zar os mais pequenos ao mundo da 

arquitetura e à preservação do pa-

trimónio.

Os passeios a pé LisNova-LisVelha e 

os passeios de barco Reabilitação by 

Boat, vão mostrar os melhores exem-

plos de reabilitação urbana na cida-

de. Roteiros imperdíveis para desco-

brir um novo olhar sobre a cidade.

Para acabar, quero agradecer o 

apoio de todos os parceiros, patro-

cinadores e oradores que, de novo, 

acreditaram neste projeto e na nossa 

equipa. 

Diretor, Semana 

da Reabilitação Urbana

Arturo 
Malingre


