
Lisboa
1 de outubro de 2015, quinta-feira
09h00-12h15

Escritório da Gómez-Acebo & Pombo
Avenida Duque de Ávila, n.º 46, 6.º andar, Lisboa

Entrada livre, sujeita a inscrição prévia.
Confirmações e envio de questões para debate até dia 28 de setembro para:
eventoslisboa@gomezacebo-pombo.com
Tel.: (+351) 213 408 600

IdentIfIcar e prevenIr
os rIscos nas empreItadas 

de reabIlItação urbana



Uma visita às principais cidades revela imediatamente a importância que a reabilitação urbana atualmente 
assume no panorama imobiliário português.
 
A este panorama não terá sido indiferente o recente pacote legislativo de incentivo à reabilitação urbana, 
de que resultou a simplificação de procedimentos, a flexibilização de exigências construtivas e o reforço 
dos instrumentos urbanísticos, fiscais e financeiros, a par da tão aguardada dinamização do mercado de 
arrendamento.
  
Esta nova realidade comporta, contudo, riscos novos para todos aqueles  que se movimentam neste 
mercado emergente, em particular para os agentes do setor da construção nas suas diversas vertentes, 
como sejam as empresas de construção, promotores imobiliários, arquitetos, projetistas, e também as 
entidades financiadoras no desenvolvimento da sua necessária análise de risco.
  
Para além disso, a reabilitação urbana apresenta uma matriz de riscos técnicos distintos da típica “construção 
nova”, decorrente, desde logo, do facto de se estar a intervir em estruturas com muitas dezenas, senão 
centenas, de anos e em áreas históricas e consolidadas fortemente condicionadas do ponto de vista físico, 
jurídico e patrimonial.
 
O que nos propomos neste encontro é, assim, identificar alguns dos principais riscos jurídicos e 
técnicos próprios das empreitadas de reabilitação urbana e fornecer pistas para uma correta alocação                
e tratamento dos mesmos, tendo presentes as suas inevitáveis repercussões económicas.

Oradores
da Gómez-Acebo & Pombo:

Sofia Rodrigues Nunes
Advogada da área de Imobiliário e Urbanismo e Ambiente
da Gómez-Acebo & Pombo em Portugal

Paulo Nogueira da Rocha
Advogado da área de Construção e Obras Públicas
da Gómez-Acebo & Pombo

Orador Convidado: Professor João Appleton
Engenheiro civil
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Programa

9h00 – 9h30 Receção e pequeno-almoço

9h30 – 9h35 Abertura pelo sócio da Gómez-Acebo & Pombo, Paulo Nogueira da Rocha

9h35 – 10h15 Mecanismos legais de simplificação
  e responsabilização nas operações de Reabilitação Urbana
  Sofia Rodrigues Nunes

10h15 – 11h00  Riscos resultantes da legislação aplicável à Reabilitação Urbana.
  Identificação e propostas de prevenção nos contratos de empreitada
  Paulo Nogueira da Rocha

11h00 – 11h15  Coffee Break

11h15 – 11h45  Riscos de natureza técnica - “Case studies”
  Prof. João Appleton

11h45 – 12h15  Debate


