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A cerimónia de anúncio e entrega do 

3º Prémio André Jordan teve lugar na 

passada semana, no Museu da Eletri-

cidade, em Lisboa, contando com a 

presença de André Jordan, de Augus-

to Mateus (Presidente do Júri) e do 

Presidente do IHRU – Instituto da Ha-

bitação e da Reabilitação Urbana, Ví-

tor Reis. O evento contemplou ainda 

um momento de discussão e refl exão 

sobre o novo quadro comunitário 

Ana Tavares de apoio a Portugal 2020 e o seu im-

pacto para o imobiliário português. 

 “Habitação para idosos em Lisboa: 

de coletiva a assistida. O caso de Al-

valade.”, de António Carvalho, foi o 

premiado na categoria de Teses de 

Doutoramento/Artigos científi cos. E 

Maria Carlota Dias, com o trabalho 

“Sustainable and low cost real estate 

development”, foi a vencedora do 

prémio na categoria de Dissertações 

de Mestrado, sendo ambos do Insti-

tuto Superior Técnico -da Universi-

dade de Lisboa.

Foram ainda atribuídas menções 

honrosas para a classe de Teses de 

Doutoramento/Artigos Científi cos 

a António Martins, com o trabalho 

“Preços no mercado de habitação, 

risco e rendibilidade bancária: es-

tudo do mercado europeu” e a 

Susana Lobo, com o trabalho “Ar-

quitetura e turismo: as cenogra-

fi as do lazer na costa portuguesa. 

Uma evolução tipo-morfológica.”

O Prémio André Jordan 2014 teve 

como objeto os trabalhos de investi-

gação concluídos ou defendidos nos 

anos 2012 e 2013 e registou um núme-

ro recorde de candidaturas ao longo 

das suas três edições: 15 na classe de 

Teses de Doutoramento/Artigos Cien-

tífi cos e 17 dissertações de Mestra-

do. Os trabalhos abrangem as áreas 

de economia e gestão imobiliária, 

fi nanças, investimento e avaliação, 

marketing e informação, fi scalidade, 

economia urbana, planeamento e ur-

banismo, sustentabilidade e ambien-

te, e turismo. Criado com o duplo 

objetivo de promover a realização 

de estudos científi cos em diferentes 

áreas e de difundir o conhecimento 

que daí resulte pelos profi ssionais do 

mercado, o prémio é organizado pela 

Confi dencial Imobiliário e pretende 

ser uma ponte entre o mundo acadé-

mico e o mundo empresarial.

Trabalhos do Técnico 
conquistam 3ª edição 
do Prémio André Jordan

Já foram anunciados 
os vencedores da 3ª 
edição do Prémio André 
Jordan, tendo sido 
distinguidos Maria Carlota 
Dias e António Carvalho, 
ambos do Instituto 
Superior Técnico
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