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CONFERÊNCIA

BANIF: O que foi 
e o que podia ter sido

 

litação Urbana conta com o Alto 
Patrocínio do Governo de Portu-
gal, concedido através da Dire-
ção-Geral do Património Cultural, 
entidade tutelada pelo Ministério 
da Cultura. É uma iniciativa con-
junta da Vida Imobiliária e da 
Promevi, que conta com um vasto 
apoio do setor empresarial, institu-
cional e da sociedade civil .

 Os vencedores foram eleitos 
por um júri independente e au-
tónomo, constituído nesta edição 
por João Appleton, engenheiro 
civil com um conceituado per-
curso na reabilitação urbana, 
João Mendes Ribeiro, arquiteto 
e professor na Universidade de 
Coimbra, Augusto Mateus, eco-
nomista e professor do Instituto 

Superior de Economia e Gestão, 
João Pedro Falcão de Campos, 
arquiteto e professor no Instituto 
Superior Técnico, e Manuel Reis 
Campos, engenheiro civil e presi-
dente da AICCOPN e da CPCI. 

O Prémio Nacional de Reabili-
tação Urbana 2016 é patrocinado 
pela Schmitt+Sohn Elevadores, 
Aguirre Newman e Caixa Geral 
de Depósitos, na categoria plati-
na; e pela Revigrés e Sanitana, na 
categoria ouro. A iniciativa con-
ta ainda com os apoios da Luz e 
Som, Público Imobiliário, TSF, 
Ci e Impulso Positivo, e com os 
apoios institucionais do IMPIC, 
CPCI, AHP, Ordem dos Arqui-
tectos, ALP e da União das Mise-
ricórdias Portuguesas. 

Prémio Nacional de Reabilitação Urbana 
dinamiza setor imobiliário
Foram revelados os 
vencedores da 4ª edição 
do Prémio Nacional de 
Reabilitação Urbana, 
iniciativa que visa 
distinguir os melhores 
projetos e intervenções 
de reabilitação 
urbana de Portugal. A 
cerimónia de entrega do 
galardão decorreu numa 
gala realizada no Palácio 
Nacional da Ajuda, 
evento que reuniu mais 
de duas centenas de 
convidados. 

Na edição de 2016 concorre-
ram ao Prémio Nacional de Rea-
bilitação Urbana 60 projetos de 
16 concelhos de norte a sul de 
Portugal Continental e do Arqui-
pélago da Madeira, num total de 
125 mil m2 de área reabilitada. 
Este ano, além das categorias a 
concurso (habitação, serviços & 
comércio, turismo, impacto so-
cial e melhor projeto em Lisboa) 
e das menções honrosas (restau-
ro, projeto com menos de mil m2  
e efi ciência energética), o júri de-
cidiu, em resposta à elevada qua-
lidade das intervenções submeti-
das, atribuir um prémio especial.

O Prémio Nacional de Reabi-

VENCEDORES 

DO PRÉMIO NACIONAL 

DE REABILITAÇÃO 

URBANA 2016

Melhor intervenção residencial: 
 Palácio do Contador-Mor
 (Lisboa)
Melhor intervenção turística:
 Pestana Pousada Lisboa
 (Lisboa)
Melhor intervenção de serviços & 
comércio:
 Casa Salabert . e-learning café
 do Jardim Botânico (Porto)
Melhor intervenção com impacto 
social (ex-aequo): 
 Palácio do Raio (Braga) 
 Palácio do Bolhão (Porto)
Melhor intervenção cidade de 
Lisboa: 
 Travessa do Abarracamento de  
 Peniche 15 (Lisboa)
Menção - melhor intervenção com 
menos de 1000 m2: 
 Lisbon Workhub (Lisboa)
Menção – melhor intervenção  de 
restauro: 
 Igreja e Torre dos Clérigos
 (Porto)
Menção – intervenção com 
melhor solução de efi ciência 
energética:
 Travessa do Abarracamento de
 Peniche 15 (Lisboa)
Prémio Especial do Júri 2016:
 Restaurante Casa de Chá da
 Boa Nova (Matosinhos)  

Menção – melhor intervenção  de restauro, para Igreja e Torre dos Clérigos.


