
Comunicado SIL  

Lisboa, 1 de outubro de 2021  

 

Salão Imobiliário de Portugal de 7 a 10 de outubro, numa edição com grande 

representatividade do setor imobiliário  

 

Será na FIL – Feira Internacional de Lisboa, que de 7 a 10 de outubro, se realiza o SIL - Salão Imobiliário 

de Portugal, numa edição que promete demonstrar a resiliência e determinação deste setor, com a 

presença de mais cem expositores, demonstrativo da representatividade que será possível encontrar 

no Salão de referência do imobiliário.  

Com promoção, mediação, banca, serviços, municípios, entidades públicas, empresas de reabilitação, 

arquitetura, engenharia, construção e obras públicas, comércio, retalho, escritórios e turismo, o SIL 

apresentar-se-á como o local de referência para o networking entre os diferentes agentes económicos 

do setor e proporcionará um espaço de concretização de negócios com contacto presencial, o que 

alavancará a também retoma do mercado imobiliário.  

Debater o setor imobiliário, o seu futuro e ambições,  é uma prioridade do SIL, com a organização da 

Conferência SIL Investment Pro, em parceria com a APPII e a APR, nos dias 7 e 8 de outubro, que em 

2021 terá enfoque em temáticas atuais e de relevância para o setor, como O papel do Turismo 

Residencial Português no “Plano Reactivar o Turismo | Construir o Futuro” – no dia 7, a partir das 

10h00 - A visão dos Profissionais do Sector e Medidas para simplificar o Licenciamento Urbano – no 

dia 7, a partir das 15h00 – e O futuro do Sector Imobiliário, A carga fiscal versus mais oferta 

habitacional e O olhar dos investidores internacionais – no dia 8.  

Depois de uma edição especial em 2020 - uma das poucas, se não a única feira presencial do setor 

imobiliário na Europa - concretizada num esforço conjunto entre a Fundação AIP, Conselho Estratégico 

do SIL, expositores e parceiros, o SIL regressará com determinação, demostrando assim a atitude 

positiva que o setor imobiliário assumiu, reforçando a confiança no maior evento do setor imobiliário 

realizado em Portugal. Será por isso, o regresso ao SIL ao evento presencial que é ponto de encontro 

para investidores, empresários, técnicos, organismos públicos e público em geral. 

 

Prémios SIL do Imobiliário – os mais importantes prémios do setor  

O SIL continuará a distinguir o que de melhor se faz no setor do imobiliário. No dia 7 de outubro, pelas 

19 horas, serão apresentados os Vencedores dos Prémios SIL do Imobiliário 2021.  

Os Prémios SIL do Imobiliário são uma oportunidade ímpar para projetos e personalidades obterem 

reconhecimento, naqueles que são os prémios mais importantes do setor. A concurso estão as 

categorias de: Construção Sustentável e Eficiência Energética; Melhor Empreendimento Imobiliário, 

nas categorias de: Comércio, Serviços e Logística | Habitação | Turismo | Reabilitação Urbana; 

Habitação, nas categorias de: Turismo | Espaços Públicos| Escritórios | Comércio e Serviços.  

Nesta edição dos Prémios SIL do Imobiliário, a organização contou com 40 candidaturas finalistas. 

 


