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O evento paralelo da Rio+20 discute a 
importância de um mercado imobiliário 
saudável para uma economia sustentável, 
e apresenta o Conjunto de Políticas para 
Mercados Imobiliários Sustentáveis, 
elaborado em 2010 por representantes da 
REM em colaboração com o Comitê de 
Gerenciamento da Habitação e 
Propriedade da UNECE. Especialistas em 
legislação e economistas dos setores 
público e privado participaram na 
preparação deste trabalho.  
 
   O mercado imobiliário tem um papel 
importante como exemplo de adoção de 
iniciativas que combatam os danos 
ambientais e promovam um 
desenvolvimento sustentável de longo-
prazo e de economia-verde. Um setor 
imobiliário saudável pode também 
acelerar a recuperação econômica da crise 
de 2008 e minimizar futuros problemas 
econômicos. 
Mercados mais transparentes são 
essenciais para facilitar a troca de 
informações. Isto é de particular 
importância para aqueles países que 
introduziram recentemente o direito à 
propriedade, e desenvolvem sistemas de 
administração de propriedades, sendo 
também de interesse para os países com 
mercados imobiliários desenvolvidos. 
Normas e metodologias de avaliação de 
propriedades requerem aprimoramento, 
assim como também devem ser 
promovidas políticas fiscais mais efetivas. 
Incentivos econômicos devem estimular a 
construção de residências eficientes em 
consumo de energia.  
O mercado imobiliário é o principal 
destino da poupança familiar, sendo o 
componente mais estável de estoque de 
capital de um país.  Diretrizes consistentes 
condizentes à cada fase de 
desenvolvimento de cada país podem 
facilitar na recuperação econômica. E é 
este o papel da UNECE - fornecer estas 
diretrizes.  

 
Como parte dos esforços da UNECE para evitar 
futuras crises e promover um desenvolvimento 
sustentável, foram realizadas discussões na Itália, 
Rússia, Portugal e Ucrânia para, em conjunto 
com o setor privado, debater o Conjunto de 
Políticas e as necessidades de cada país. 
Este evento paralelo tem como objetivo a 
reavaliação do setor imobiliário, fornecendo aos 
tomadores de decisões as ferramentas para 
identificar as providências necessárias para a 
melhoria do mercado sustentável e promover o 
setor imobiliário como um gerador de benefícios 
social, econômico e ambiental dentro e fora da 
região da UNECE. 
A participação do setor imobiliário privado, 
incluindo investidores, corretores, 
administradores e outros profissionais, pode 
promover o Conjunto de Políticas pelo mundo e 
usá-lo, juntamente com outras publicações da 
UNECE como “Green Homes  and Action Plan 
for Energy-Efficiency Housing in the UNECE 
Region” , para apoiar o desenvolvimento 
sustentável do mercado imobiliário. 



 
 
 

Programa 
 
Hora Evento 
14:30 – 
15:00 

Discurso de Abertura 
 
Basilio Jafet, Presidente,FIABCI, Capítulo Brasileiro  
Paola Deda, Chefe de Seção, UNECE 
Andre Dzikus, Coordenador, filial dos Serviços Básicos Urbanos da ONU-Habitat 

15:00 – 
15:30 

Ecologizando os mercados imobiliários: Apresentação do Conjunto de Políticas 
para Mercados Imobiliários Sustentáveis da UNECE e a sua aplicação para a 
evolução sustentável dos mercados imobiliários 
 
Gulnara Roll, Chefe, Unidade de Administração Habitacional e Territorial, UNECE 
Enrico Campagnoli, Vice Presidente, UNECE/REM 

15:30 – 
16:10 

Resultados da apresentação do Conjunto de Políticas na Região UNECE: Mesa 
Redonda com debates da Rússia, Itália, Portugal e Ucrânia: 
 
Telman Abbasov, Presidente, FIABCI, Capítulo Ucraniano (tbc) 
Vitor Patacas, Vice Presidente, Corretores Imobiliários Profissionais de Portugal   
Giancarlo Bracco, Presidente, FIABCI, Capítulo Italiano 

16.10 – 
16.20 

Intervalo 
 

16:20 – 
17:45 

Apresentação da “Ambasciata Verde” 
Extensão e implementação dos benefícios do Conjunto de Políticas ao redor do 
mundo 
Evolução Sustentável dos mercados imobiliários: cases, depoimentos e debates 
 
Gherardo La Francesca, Embaixador da Itália no Brasil   
Jaime Ford, Vice Ministro da Habitação da República do Panamá 
João Crestana, Presidente, Conselho Mundial dos Investidores e Empreendedores  
Imobiliários  
Terry Dunkin, Presidente do Conselho Mundial dos Especialistas Imobiliários 
Kirkor Ajderhanyan, Presidente, Conselho Mundial dos CorretoresImobiliários 
Chudi Ubosi, Presidente da FIABCI Africa  
Sharon Young, CEO, Global Housing Foundation  
Hamilton Leite, Construtor de Empreendimentos Sustentáveis 
Newton Figueiredo, Consultor de Sustentabilidade Imobiliária 

17:45 – 
18:00 

Conclusões e propostas 
 
Paula Deda, Chefe de Seção, UNECE 
Flavio Gonzaga Nunes, Presidente Eleito, FIABCI Mundial 

 


