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[cónico edifício da Expo'9B vai ter dois

centros: um para congressos, destinado

a 650 pessoas, e outro para exposições.
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As
obras no equipamento fo-

ram outorgadas através de

uma resolução de Conse-
lho de Ministros ontem pu-

blicada em Diário da República, que
autoriza a Universidade de Lisboa a
realizar a despesa necessária à cele-
bração da obra - a empreitada de

reabilitação e requalificação do Pa-
vilhão de Portugal vai decorrer en-
tre 2019 e 2021, num investimento
máximo global de 9,3 milhões de eu-
ros, acrescidos de IVA.

Novas valências
Com a requalificação em marcha, o Pa-
vilhão de Portugal irá acolher um Cen-
tro de Congressos, com um auditório
polivalente e capacidade de 650 luga-
res, permitindo a sua subdivisão em
dois auditórios autónomos, um conjun-
to mínimo de nove salas, uma receção
e salas de apoio. Será ainda disponibi-
lizado um centro de exposições, de ca-
ráter modular, onde possam ser orga-
nizadas simultaneamente diferentes

exposições, destinado, nomeadamen-
te, à divulgação e promoção do conhe-
cimento e ao usufruto público do vas-
to espólio científico, cultural e artísti-
co da Universidade de Lisboa.

Por fim, de destacar que serão ainda

requalificados os espaços comuns, des-
envolvida uma nova conceção de circu-

lação, atualizados os sistemas de segu-
rança e reabilitados os sistemas de ar
condicionado e de iluminação.

A reabilitação e requalificação do
Pavilhão de Portugal irá manter a tra-
ça do edifício, além de aumentar a li-
gação complementar entre o Edifício
Principal e a Pala Cerimonial.
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Icónico edifício, herança da Expo'9B que hoje pertence à Universidade de Lisboa, vai
ter um centro de congressos, um de exposições e outro para receção de visitantes.


