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  erá no dia 9 de maio, no antigo 
Museu dos Coches, que serão entregues 
os prémios das diversas categorias do 
Prémio Nacional de Reabilitação Urbana de 
2019. Com o alto patrocínio da República 
Portuguesa e o apoio institucional de diversas 
entidades públicas e privadas, como é o caso 
do Grémio do Património, a Vida Imobiliária 
e a Promevi estão a organizar o Prémio 
Nacional de Reabilitação Urbana, que premia-
rá diversas categorias: Residencial; Comercial 
& Serviços; Turístico; Impacto Social; Cidade 
de Lisboa; Cidade do Porto; Reabilitação infe-
rior a 1000 m2; Restauro; Eficiência Energética; 
Reabilitação Estrutural, conforme é possível ler 
no regulamento do prémio. 

Os critérios são claros: o impacto no tecido 
urbano, o impacto na atividade económica da 
cidade de atração turística, a qualidade da 
intervenção do ponto de vista arquitetónico e 
a evidência de sustentabilidade da interven-
ção. O presidente do GECoRPA está presente 
no júri que vai avaliar as candidaturas das 
várias categorias. O júri é composto por: João 
Luís Correia Duque, João Carlos Santos, 
Manuel Joaquim Reis Campos, João Santa-
Rita e Vasco Peixoto de Freitas.

Reconhecendo que “o setor do turismo está a 
assumir um grande relevo na reabilitação do 
centro das cidades, atraindo novos públicos 
e mais consumo”, os promotores reforçam 
que “todas as intervenções com impacto na 
atratividade turística da cidade ou da região 
têm lugar neste Prémio. Seja um hotel, um 
teatro ou apenas um restaurante, o contributo 
do turismo será premiado”. Ao assumir que 
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“a economia social tem um papel central na 
revitalização das cidades, contribuindo para a 
inclusão social e para a manutenção dos teci-
dos sociais que estão em transformação nos 
processos de reabilitação urbana”, os organi-
zadores do Prémio reconhecem a importância 
de assegurar a qualidade e a excelência nas 
práticas de reabilitação do património. 

À data de fecho de edição, recebemos a 
informação de que esta edição do prémio 
somava já cerca de 360 projetos candidatos 
desde a primeira edição em 2013, a que 
se somam mais de 80 novas candidaturas. 
O Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 
2019 registou 83 candidaturas, oriundas de 
20 concelhos de todo o país, mantendo-se em 
alta nesta nova edição com projetos de mais 
elevada qualidade e dos vários segmentos. No 
âmbito da  VI Semana de Reabilitação Urbana, 
em Lisboa, esteve também patente no Pátio 

da Galé uma exposição com os candidatos 
finalistas ao Prémio Nacional da Reabilitação 
Urbana 2019, além de uma mostra de produ-
tos, serviços e empresas especializadas no 
campo da reabilitação urbana em Portugal, e 
na qual estiveram representadas em perma-
nência cerca de 50 entidades 

Qualquer esclarecimento 
pode ser feito através de:
Revista Vida Imobiliária Imoedições 
– Edições Periódicas e Multimédia, Lda.
Rua Gonçalo Cristóvão, 185 – 6.º
4049-012 Porto
T.: +351 222 085 009
pnru@vidaimobiliaria.com

Vida Imobiliária e Promevi premeiam a excelência das práticas de 
reabilitação urbana do ano de 2019. O Prémio Nacional de Reabilitação 
Urbana volta este ano para reconhecer as mais diversas práticas de 
que se reveste, hoje em dia, a área da reabilitação urbana. 

https://www.youtube.com/watch?v=8xm1DMgIet4
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