COMUNICADO
19 dezembro 2018

O IFRRU 2020 tem já obra concluída e a funcionar:
estamos a Criar Cidades com Futuro
Com o apoio do IFRRU 2020, está concluída a reabilitação da antiga Empresa Fabril da
Trofa, um emblemático edifício industrial do século passado, para acolher a sede
corporativa de um grupo de empresas, de origem portuguesa com uma forte vocação e
implementação internacionais, com investimentos que abarcam áreas diversas como a
engenharia e proteção de aço, a indústria e comércio de produtos do Mar ou ainda o
desenvolvimento e a gestão de ativos imobiliários: o Vigent Group, grupo que, na Trofa,
se destaca enquanto um dos maiores empregadores da região.
O projeto envolve um investimento do IFRRU 2020 de 2,9 milhões de euros, e trata-se
da primeira obra já concluída com o apoio deste programa.
Desde o início do ano até ao dia de hoje, mais de um contrato IFRRU 2020 é celebrado
em cada semana, sendo que são já 60 os contratos de financiamento assinados, com um
investimento de 215,5 milhões de euros, para a reabilitação de edifícios e melhoria do
seu desempenho energético, que se localizam em 25 Municípios de todo o país:
Abrantes, Águeda, Aveiro, Barreiro, Braga, Coimbra, Covilhã, Elvas, Faro, Funchal,
Lisboa, Lousã, Mafra, Mangualde, Matosinhos, Moita, Odemira, Porto, Santarém, Santo
Tirso, Silves, Sintra, Trofa, Vila Franca de Xira e Vila Nova de Gaia.
O uso a dar aos imóveis após a reabilitação vai desde a habitação, a atividades
económicas, à instalação de equipamentos sociais, sendo promovidos maioritariamente
por empresas, mas também por particulares, Municípios e entidades sem fins lucrativos.
O IFRRU 2020, um instrumento financeiro criado pelo Ministério do Ambiente da
Transição Energética, no âmbito do Portugal 2020, é o maior programa de incentivo à
reabilitação urbana lançado em Portugal e tem uma capacidade de financiamento de
1.400 milhões de euros, proporcionando as melhores condições para todos os que
pretendam investir na reabilitação do edificado urbano.
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