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Arranca hoje, dia 18 de outubro, o Salão Imobiliário de Portugal (SIL 2017), a maior e mais importante feira
imobiliária do País, que promete divulgar as qualidades do sector em Portugal, proporcionando um espaço
privilegiado para a promoção do encontro entre oferta e procura.
Num período em que o imobiliário assume uma posição de destaque no panorama nacional, quer pelo facto de ser
um sector gerador de muito emprego, quer pela importância que tem assumido no panorama económico nacional,
o SIL vem reforçar esta relevância, neste certame que é um marco da agenda imobiliária nacional e que comemora
este ano a sua vigésima edição.
E como presente de aniversário, o SIL 2017 recebeu a ampliação da sua representatividade, não só pelo número de
empresas expositoras, mas como da área ocupada pelas mesmas. Um reflexo da sanidade que o imobiliário
português tem registado, e que confirma a sua rota ascendente que tem caracterizado as dinâmicas da oferta e da
procura imobiliárias no país, que, decerto, se retratarão no incremento do número de visitantes que procurarão este
salão, em busca das melhores oportunidades de negócio.
À semelhança das mais recentes edições do SIL, nas quais tenho assumido a responsabilidade de presidir ao
respetivo Conselho Estratégico, esta edição terá o seu foco na internacionalização da oferta imobiliária portuguesa,
que se afirmará com a visita de investidores chineses, ingleses, franceses, e dos países da lusofonia como Brasil,
Angola, Moçambique e Cabo Verde. O SIL é atualmente o único salão imobiliário a decorrer no país e por isso uma
oportunidade única para fazer uma ponte para os mercados internacionais e mostrar o potencial que o nosso
imobiliário tem em termos de investimento
Também o Arrendamento e o mercado da Reabilitação Urbana e Turismo Residencial, estarão no centro da difusão
do próprio Salão, que promove uma vez mais uma oportunidade de encontrar, no mesmo espaço, a mais diversa
oferta nos diferentes segmentos.
Em simultâneo com o SIL 2017, e como tem vindo a acontecer já desde 2010, Lisboa receberá também o Encontro
de Outono da Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa (CIMLOP), que reunirá na
capital os representantes das maiores e mais importantes associações que representam aqueles sectores nos países
lusófonos, e cuja presença será decerto, uma mais-valia inestimável que enriquecerá a pluralidade desta semana
imobiliária em Portugal, ao virem confirmar que o imobiliário nacional é efetivamente, um investimento seguro e
rentável para quem nele queira investir.
A Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal (APEMIP) estará também
representada neste certame, através da sua presença com um stand conjunto com empresas associadas e com
parceiros, entre os quais a UCI – União de Créditos Imobiliários, e promoverá alguns momentos de destaque, entre
os quais a assinatura do Memorando de Entendimento do Conselho Estratégico da APEMIP, que promete reforçar a
credibilidade e a qualidade da mediação imobiliária nacional.
Luís Lima
Presidente da APEMIP
luislima@apemip.pt
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