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Confi rmando que a reabilitação ur-

bana já é muito mais do que uma 

tendência, mas sim uma realidade 

que vai ganhando força nas ruas 

portuguesas de norte a sul do país, 

nesta terceira edição a organização 

do Prémio Nacional de Reabilitação 

Urbana (PNRU) registou um número 

recorde de candidaturas: um total de 

51 projetos concluídos entre 2013 e 

2014, distribuídos por 17 cidades e vi-

las localizadas em diferentes regiões 

e que no seu conjunto representam 

mais de 100.000 m² de área inter-

vencionada.

Um número que ganha ainda mais 

signifi cado para a organização, vis-

to que “o regulamento estipula que 

os candidatos de edições anteriores 

não podem voltar a candidatar-se ao 

Prémio, mesmo que cumpram os re-

quisitos necessários em termos de 

regulamento, o que elimina o efeito 

de duplicação de projetos entre as 

várias edições”, explica o diretor do 

galardão, António Gil Machado.

Face à edição do ano passado, em 

2015 o Prémio Nacional de Reabilita-

ção Urbana registou um incremento 

de cerca de 15% no número de pro-

jetos que o disputam. A organização 

revela ainda que a categoria de Uso 

Residencial é a que registou o nú-

mero mais elevado de candidaturas 

este ano: 20, seguida do Turismo 

(14 projetos), Comércio e Serviços 

(9 projetos) e Impacto Social (8 pro-

jetos). A maioria das intervenções 

(29) tem uma área inferior a 1.000 

m², contra os 22 projetos que con-

templam áreas superiores a essa. Em 

termos geográfi cos, o maior número 

de candidaturas provém de Lisboa 

(18 projetos), seguidas do Porto (11 

projetos), Cascais/ Estoril e Sintra (4 

projetos) e Ponte de Lima (4 proje-

tos). Barcelos (1), Braga (1), Évora (1), 

Guarda (1), Marinha Grande (1), Ma-

tosinhos (1), Portalegre (1), Póvoa do 

Varzim (2), Tavira (1), Torres Vedras 

(1), Viana do Castelo (1) e Viseu (1) são 

as outras cidades concorrentes.

Na perspetiva de António Gil Ma-

chado, “por um lado, esta abrangên-

cia geográfi ca mostra que a reabili-

tação urbana não se limita apenas 

às duas principais cidades e que o 

próprio Prémio já conquistou uma 

expressão nacional. Além disso, o nú-

mero elevado de candidaturas é uma 

prova incontestável de que reabilitar 

é uma atividade que deixou de ser 

residual e é agora generalizada”. 

Susana Correia 

Os melhores projetos de reabilitação 
em Portugal são hoje desvendados
Faltam poucas horas para finalmente serem conhecidos os vencedores do III Prémio Nacional de Reabilitação 
Urbana, já descrito como a montra das melhores práticas desenvolvidas neste campo em Portugal.

so Lisboa), havendo ainda lugar à 

atribuição de três menções honrosas 

para os projetos que se distinguirem 

no âmbito da efi ciência energética, 

restauro e entre as intervenções 

com menos de 1.000 m². A cerimó-

nia está integrada na agenda ofi cial 

da Semana da Reabilitação Urbana 

de Lisboa.

A escolha dos vencedores está to-

talmente a cargo do painel do júri, 

constituído por cinco personalida-

des independentes e de reconhe-

cido mérito nos campos da econo-

mia e do imobiliário. São estes: o 

economista e professor catedrático 

Augusto Mateus, os arquitetos João 

Pedro Falcão de Campos e João Car-

Palácio Nacional de Queluz 
é palco da entrega
Desta forma as expectativas dos con-

correntes e da organização estão em 

alta, mas os nomes dos vencedores 

só serão conhecidos hoje à noite 

numa cerimónia, acompanhada de 

jantar, que irá decorrer no Palácio 

Nacional de Queluz. Ao todo serão 

premiados cinco projetos, um por 

cada categoria a concurso (Melhor 

Intervenção de Uso Residencial, 

Melhor Intervenção de Comércio 

e Serviços, Melhor Intervenção de 

Uso Turístico, Melhor Intervenção 

com Impacto Social) e um último 

atribuído à melhor intervenção na 

cidade anfi triã do Prémio, neste ca-
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O Palácio Nacional de Queluz recebe, hoje à noite, a gala de entrega do Prémio Nacional de Reabilitação Urbana.

Mais de 130 projetos já concorreram desde 2013

Segundo os dados 
disponibilizados pela 
organização, a cargo da Vida 
Imobiliária e da Promevi, ao longo 
das suas três edições o Prémio 
Nacional de Reabilitação Urbana 
foi disputado por mais de 130 
candidatos. Os vencedores das 
suas primeiras edições incluem 
projetos que são verdadeiras 
referências nacionais e 
internacionais no âmbito da 
reabilitação e regeneração 
urbana, localizados em cidades 
tão distantes como Guimarães, 

Braga, Porto, Lisboa, Paço 
D’Arcos e Cascais. Na opinião do 
diretor do premio, esta elevada 
adesão de candidaturas de ano 
para ano é também a prova 
“que há um pipeline dinâmico 
de projetos de reabilitação 
a serem concretizados” e, 
conclui, “estamos extremamente 
orgulhosos de ampliar o eco 
dos trabalhos de reabilitação 
e contribuir para que todos os 
que se envolvem nestes projetos 
possam ser devidamente 
reconhecidos”. De periodicidade 

Retificação

Por lapso, na edição anterior, 
de dia 8 de abril, do Público 
Imobiliário, foi atribuída ao 
projeto “Edifício Habitacional 
do Cativo”, candidato ao Prémio 
Nacional de Reabilitação 
Urbana, uma imagem incorrecta. 
abaixo, a imagem correta do 
projeto em questão. 

los Santos, este último subdiretor 

geral da Direção Geral do Patrimó-

nio Cultural; e os engenheiros Vasco 

Peixoto de Freitas, professor cate-

drático e uma das fi guras académi-

cas mais conceituadas nesta área 

da reabilitação urbana; e Manuel 

Reis Campos, líder associativo da 

Confederação Portuguesa da Cons-

trução e do Imobiliário (CPCI) e da 

AICCOPN.

De ano para ano, o Prémio tem 

vindo a consolidar a sua posição de 

prestígio graças ao reconhecimento 

dos diversos agentes do mercado 

que o encaram como um momento 

de distinção das boas práticas na 

reabilitação em Portugal. E, a con-

fi rmá-lo este recebeu pela primeira 

vez o Alto Patrocínio do Governo de 

Portugal, concedido através da Se-

cretaria de Estado do Ordenamen-

to do Território e Conservação da 

Natureza. Recorde-se que desde a 

sua primeira edição que o galardão 

conta com o apoio da Santa Casa 

da Misericórdia de Lisboa. E este 

ano, entre as novidades do PNRU 

incluem-se dois novos apoios insti-

tucionais de peso: o da Ordem dos 

Arquitectos e o da União das Miseri-

córdias Portuguesas, que se juntam 

assim ao Instituto da Construção e 

do Imobiliário (InCI), à CPCI e à As-

sociação da Hotelaria de Portugal 

(AHP).

anual, o Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana conta 
também com o apoio de 
várias empresas portuguesas 
que estão a apostar forte no 
setor, nomeadamente com 
os patrocínios platina da 
Schmitt+Sohn Elevadores, da 
Aguirre Newman, da Adene e da 
Caixa Geral de Depósitos, e com 
os patrocínios ouro da Revigrés 
e da Sanitana. O Público é o 
Jornal Oficial, e a Luz e Som é 
parceira da organização no apoio 
cenográfico. 
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Os melhores 
projetos 
de reabilitação 
em Portugal são 
hoje desvendados

Faltam poucas horas 
para finalmente serem 
conhecidos os vencedores 
do III Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana, já 
descrito como a montra 
das melhores práticas 
desenvolvidas neste 
campo em Portugal. p16
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