CONGRESSO
INTERNACIONAL
CONJUNTO
UNIAPRAVI E IUHF

Caros amigos e colegas,
senhoras e senhores,
A União Interamericana para a Habitação (Uniapravi) e a
União Internacional pelo Financiamento Habitacional
(IUHF), em cooperação com a Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (ABECIP),
estão organizando um congresso conjunto que será
realizado no Rio de janeiro nos dias 2, 3 e 4 de setembro
de 2015, sob o lema
“Demanda e Demografia: Desafios e Oportunidades dos
Mercados de Habitação e Financiamento Habitacional”.
O Congresso Conjunto oferece um programa intenso e
estimulante com sessões de alto nível de palestrantes
renomados e representa uma excelente oportunidade
para interagir com líderes do mercado de financiamento
habitacional nos diferentes níveis governamentais, setores industriais, ONGs e outras entidades.
Para informações mais detalhadas e inscrição visite o site
www.housingfinance2015.org.
Nos vemos no Rio!

IUHF Convention Bureau

Cordialmente,

Ramon Santelices Tello
Presidente da Uniapravi

Andreas J. Zehnder
Presidente da IUHF

International Union for Housing Finance (IUHF)
c/o domus:vs
Klingelhoeferstrasse 4
10785 Berlin
Alemanha

Demanda e Demografia: Desafios e
Oportunidades dos Mercados de Habitação
e Financiamento Habitacional
2 - 4 setembro 2015 – Rio de Janeiro, Brasil

Tel: +49 30 590091913
Fax: +49 30 590091917
Email: info@housingfinance2015.org
Web: www.housingfinance2015.org

Foto: „Marina da Glória 1“ de Rodrigo Soldon de Rio de Janeiro, Brasil E o Rio continua lindo

50a Conferência Americana
sobre a habitação de Union
Interamericana para la Vivienda

29º Congresso Mundial da
União Internacional pelo
Financiamento Habitacional

OS ORGANIZADORES

PROGRAMA PRELIMINAR

INFORMAÇÕES GERAIS

A União Interamericana para a Habitação – Uniapravi é uma
organização não governamental internacional que reúne
instituições públicas e privadas envolvidas no financiamento, promoção e regulamentação do desenvolvimento habitacional e urbano das Américas. A Uniapravi foi fundada em
Caracas, Venezuela, em 12 de novembro de 1964, tendo como
principal motivação e interesse geral o compartilhamento
do conhecimento e das experiências de sistemas de poupança e crédito para a habitação que começaram a surgir
no continente no início da década de 1960. Atualmente, a
Uniapravi conta com mais de 100 instituições-membro em
21 países. A Uniapravi é reconhecida como uma organização
não governamental consultiva do Conselho Econômico e
Social das Nações Unidas (ECOSOC). Para obter mais informações, visite o site Uniapravi. www.uniapravi.org

Quarta-feira, 2 de setembro 2015
10:00 – 17:00 hrs
Registro de delegados do congresso e seus
acompanhantes no hotel congresso Othon Palace

Hotel do Congresso
Rio Othon Palace Hotel
Av. Atlântica, 3264
Rio de Janeiro, 22070-001, Brasil

A União Internacional pelo Financiamento Habitacional –
IUHF foi criada em 1914. Ao longo de seus mais de 100 anos,
a IUHF cresceu e tornou-se uma rede internacional composta por organizações, instituições e pessoas especializadas
em financiamento habitacional. Seus membros vão desde
associações bancárias nacionais e instituições de crédito
hipotecário a consultores independentes, acadêmicos, agências governamentais e instituições internacionais. A União
busca facilitar o contato global entre as organizações-membro e ser uma fonte de liderança internacional em financiamento habitacional, a fim de promover o intercâmbio de
conhecimento entre seus membros no mundo inteiro e
atuar como principal fonte reconhecida de informação
sobre o financiamento habitacional internacional. A União
também busca promover e facilitar o desenvolvimento de
sistemas de financiamento habitacional em países desenvolvidos e encoraja a cooperação entre os setores público e
privado nas áreas de habitação e financiamento habitacional. Para obter mais informações, visite o site IUHF.
www.housingfinance.org
O Congresso tem o apoio da Associação Brasileira das
Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).
www.abecip.org.br

Reuniões internas de IUHF e Uniapravi durante o dia
19:00 hrs
Recepção de boas vindas para os delegados e
acompanhantes no Othon Palace Hotel
Quinta-feira, 3 de setembro, 2015
9:00 - 9:45 hrs
Abertura oficial dos presidentes de IUHF e Uniapravi
9:45 - 10:30 hrs
Primeira sessão
11:000 - 12:30 hrs
Segunda sessão
Almoço
14:00 - 15:30 hrs
Terceira sessão
16:00 - 17:30 hrs
Quarta sessão
19:00 - 23:00 hrs
Jantar de gala para os delegados e acompanhantes
Sexta-feira, 4 de setembro, 2015
9:00 - 10:30 hrs
Quinta sessão
11:00 - 12:30 hrs
Sexta sessão
12:30 - 13:00 hrs
Sessão de encerramento
Almoço
A partir das 14:30 hrs: excursão opcional passeios para os
delegados e acompanhar pessoas para o Pão de Açúcar e
da cidade do Rio de Janeiro. Para mais detalhes, visite
www.housingfinance2015.org

Línguas conferência
Inglês, Espanhol, Português. Tradução simultânea durante
as sessões.
Informações sobre a internet:
www.housingfinance2015.org
Para informações relacionadas com o registo, de reserva
de hotel, para eventos e programa social, por favor, entre
em contato com o convention bureau:
Telefone: + 49 30 590091913 · Fax: + 49 30 590091917
email: info@housingfinance2015.org
Inscrição
Você pode se inscrever por fax ou e-mail com o formulário
de inscrição disponível no www.housingfinance2015.org.
A taxa de inscrição é de US$ 1.150,00 para membros IUHF
our Uniapravi e US$ 1.300,00 para não membros. A taxa
inclui a participação na recepção de boas-vindas em 2 de
setembro de 2015, a participação em todas as sessões do
congresso, toda a documentação do congresso, o buffet de
almoço e bebidas durante o congresso nos dias 3 e 4 de
setembro de 2015 e a participação no jantar de gala de
3 de setembro de 2015.
A taxa de inscrição para acompanhantes é de US$ 350,00.
A taxa inclui a participação na recepção de boas-vindas em
2 de setembro de 2015, uma excursão ao Corcovado,
incluindo uma visita ao Cristo Redentor em 3 de setembro
de 2015, e a participação no jantar de gala de 3 de setembro de 2015.
Para os delegados e acompanhantes: Excursão opcional ao
Pão de Açúcar e passeio mini-turismo da cidade do Rio de
Janeiro em 4 de setembro. Os ônibus saem a partir do congresso Hotel às 14:30 hrs. O passeio terá cerca de 4 horas.
O passeio não está incluído na taxa de congresso. A taxa
de participação é de US$ 95 por pessoa.

