
Victor Regnier é professor, investigador e arquiteto que tem centrado a sua vida académica 
e profissional na projeção e conceção de habitação e ambientes comunitários para idosos. 
É Professor Catedrático na USC School of Architecture e na Leonard Davis School of 
Gerontology, o que consiste na única nomeação conjunta deste tipo nos EUA. Ele é a única 
pessoa que alcançou o estatuto de “fellow” tanto no Instituto Americano de Arquitetos como 
na Sociedade Gerontológica da América. Publicou 10 livros/monografias, bem como 60 artigos 
e capítulos de livros que tratam de vários aspetos da habitação e do planeamento comunitário 
para idosos. Como professor, o Professor Doutor Regnier foi nomeado professor da USC 
Mortar Board. Como designer/arquiteto, tem prestado serviços de aconselhamento durante 
os últimos 40 anos em mais de 400 projetos de construção. Projetos por ele auditados já 
ganharam mais de 50 prémios de design tanto em diversos estados dos EU como a nível 
nacional. Regnier é considerado um dos líderes mundiais mais relevantes na área da soluções 
de alojamento e serviços para idosos.
Em 2018 publicou o livro “Housing Design for an Increasingly Older Population“ que se 
constitui como um guia completo de soluções inovadoras para a conceção da habitação para 
a população envelhecida do mundo.

Victor Regnier is a teacher, researcher and architect who has focused his academic and 
professional life on the design of housing and community settings for older people. He holds 
a joint professorship between the USC School of Architecture and the Leonard Davis School of 
Gerontology, which is the only joint appointment of this type in the US.  He is the only person 
to have achieved fellowship status in both the American Institute of Architects and the 
Gerontological Society of America.  
He has published 10 books/monographs as well as 60 articles and book chapters dealing with 
various aspects of housing and community planning for the elderly. As a teacher, Professor 
Regnier was named a USC Mortar Board Professor. As a designer/practicing architect he has 
provided consultation advice during the last 40 years on over 400 building projects.  Projects 
on which he has consulted have won over 50 state and national design awards. Regnier is 
considered one of the world’s major thought leaders on the topic of housing and services for 
older people.
In 2018 he published the book "Housing Design for an Increasingly Older Population"  which is 
a complete guide to innovative housing design solutions for the world's aging population.
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