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Além da agenda de eventos, e que 

inclui conferências, exposições, 

passeios, entre outras iniciativas, 

a Semana da Reabilitação Urbana 

de Lisboa recebe mais de duas de-

zenas de entidades, que animam a 

Sociedade de Geografi a de Lisboa 

com a apresentação de soluções, 

produtos e serviços que oferecem 

na área da reabilitação urbana. A 

presença, feita através de stands 

institucionais, que estão nas salas 

Portugal e Algarve e ainda na zo-

na da entrada, pretende, segundo 

Arturo Malingre, diretor da Sema-

na da Reabilitação Urbana, em co-

mentário ao Público Imobiliário, 

“completar um espaço dinâmico e 

de networking para os participan-

tes” do evento. E acrescenta, “são 

Susana Correia

Mais de duas dezenas de entidades 
apresentam soluções de reabilitação
Na Semana da Reabilitação, além das conferências, exposições e outras iniciativas, 
vão estar presentes mais de duas dezenas de empresas e entidades a mostrar as suas soluções”

mais de 20 parceiros a apresentar 

as soluções técnicas mais inovado-

ras, além de mostrar as melhores 

oportunidades de investimento e 

de arrendamento em edifícios re-

cuperados na cidade”. 

Logo no piso térreo, junto à zo-

na de receção dos participantes e 

visitantes, a Câmara Municipal de 

Lisboa tem instalado um posto de 

atendimento ao munícipe do pro-

grama RE9, com o objetivo de infor-

mar sobre os incentivos da reabili-

tação.  Recorde-se que este progra-

ma foi  criado no ano passado pela 

autarquia, sendo vocacionado para 

a dinamização do setor da reabilita-

ção urbana. O seu nome é baseado 

no facto de contemplar nove van-

tagens na recuperação de imóveis, 

incluindo a possibilidade de obter 

benefícios fi scais e isenção de taxas 

municipais, além de apostar na sim-

plifi cação de procedimentos.

No campo empresarial, está pre-

sente o leque de empresas que se 

associam à Semana da Reabilitação 

Urbana enquanto sponsors, bem 

como outras organizações nas áreas 

de mediação, consultoria , soluções 

técnicas e materiais, que decidiram 

igualmente marcar presença neste 

espaço de contacto com o público 

e os outros profi ssionais.

Em termos mais institucionais, 

além da autarquia lisboeta, o espa-

ço da Semana da Reabilitação Ur-

bana conta com as presenças de 

entidades dos mais diversos qua-

drantes, incluindo da área acadé-

mica, do setor imobiliário e ainda 

do setor público. São os casos da 

Associação Lisbonense de Proprie-

tários (ALP), do Instituto Superior 

Técnico – através do DECivil (De-

partamento de Engenharia Civil, 

Arquitetura e Georecursos) ou do 

Instituto da Habitação e Reabilita-

ção Urbana (IHRU).

Nas palavras de Arturo Malingre, 

o espaço pretende ser uma forma 

destas entidades “capitalizarem a 

sua presença na Semana da Reabi-

litação Urbana para promover as 

suas soluções e produtos na área de 

reabilitação urbana e incentivar o 

contacto com os seus pares, públi-

co em geral e outros stakeholders 

de relevo”.
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No âmbito da Semana da 
Reabilitação, a Sociedade 
de Geografia de Lisboa acolhe 
um conjunto de empresas 
com oferta nesta área


