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artigo 10

instituição e objecto

11  //////  O PRÉMIO MOBILIDADE é um Prémio de Arquitectura,
instituído pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa
(SCML) e pela Ordem dos Arquitectos (OA), e visa
distinguir o melhor estudo, projecto ou plano no
domínio da arquitectura, sob o tema geral da
mobilidade dos idosos. 

22  //////  Este Prémio, a atribuir anualmente, encontra-se
previsto no Protocolo de Cooperação entre a SCML 
e a OA assinado a 30 de Junho de 2005, que regula a
parceria entre as duas organizações com o objectivo
de promover soluções arquitectónicas que permitam
um melhor acesso e mobilidade dos idosos.

artigo 20

natureza do prémio

11  //////  Tendo sempre como tema central questões
relacionadas com a mobilidade, é promovido um
concurso de ideias para atribuição do Prémio, 
sendo que em cada ano é lançado um novo tema.

22  //////  Em resultado do concurso referido no número
anterior, é atribuído um primeiro prémio ao trabalho
que o Júri do Concurso considere que apresenta a
melhor solução, podendo ainda ser atribuídas duas
Menções Honrosas.

33  //////  Á proposta classificada em 10º lugar é atribuído 
um prémio no valor de 7.500 € (sete mil e quinhentos
euros); a cada Menção Honrosa é atribuído um prémio
no valor de 1.250 € (mil duzentos e cinquenta euros).

44  ////// Aos premiados é ainda entregue um Diploma, em
cerimónia pública, a ter lugar aquando da inauguração
da Exposição a que se refere o n0 5 deste artigo, em
modalidade a definir com as eventuais entidades
patrocinadoras em cada uma das edições.

55  ////// As três propostas premiadas, e eventualmente
outras seleccionadas pelo Júri do Concurso, são
expostas numa Exposição a promover pelas Entidades
Organizadoras.

66  //////  Os trabalhos premiados e eventualmente os
seleccionados para a Exposição são editados numa
publicação monográfica do Prémio.

77  ////// O Júri reserva-se o direito de não atribuir 
10 Prémio caso entenda que nenhum trabalho 
apresente qualidade merecedora dessa atribuição.

artigo 3º0
critérios de avaliação

A apreciação dos trabalhos concorrentes e a sua
selecção para a respectiva monografia é feita com
base nos seguintes critérios:

a) Qualidade global da proposta 30%
b) Ideia e conceito 20%
c) Exequibilidade e cumprimento da legislação 30%
d) Outro critério que o Júri entenda definir 20%

artigo 4º0
obrigações das entidades organizadoras

11  //////  A SCML e a OA são as Entidades Organizadoras 
do Prémio.

22  ////// Compete à SCML:
a) Articular procedimentos com todas as entidades
envolvidas no Prémio, garantindo a sua atribuição
anual, nos termos do Protocolo mencionado no n0 2 
do artigo 1º0;
b) Designar um representante e um suplente para o Júri
do Concurso, assim como nomear, em conjunto com 
a OA, o Presidente do Júri;
c) Disponibilizar um espaço adequado para exposição
dos trabalhos premiados e, eventualmente, de outros
seleccionados pelo Júri do Concurso;
d) Organizar a Exposição dos trabalhos seleccionados,
em colaboração com a OA;
e) Organizar a cerimónia de entrega do Prémio;
f) Produzir a publicação monográfica do Prémio;
g) Procurar viabilizar a implementação das propostas
dos premiados.

33  ////// Compete à OA:
a) Elaborar o Regulamento do Prémio, em articulação
com a SCML;
b) Publicitar o Regulamento do Prémio, tema 
e resultados anuais;
c) Esclarecer dúvidas e questões suscitadas no
decorrer do Concurso;
d) Designar um representante e um suplente para o Júri
do Concurso, assim como nomear, em conjunto com 
a SCML, o Presidente do Júri;
e) Constituir um secretariado de apoio à organização 
do Prémio e acompanhamento dos trabalhos do Júri do
Concurso, com assento na sua Sede Nacional;
f) Receber as candidaturas e proceder à sua
apresentação ao Júri do Concurso;
g) Conceber, em articulação com a SCML, a publicação
monográfica do Prémio;
h) Conceber, em colaboração com a SCML, a Exposição
dos trabalhos seleccionados;
i) Garantir o depósito dos trabalhos no prazo de vinte 
e dois dias úteis contados a partir da data da
conclusão da Exposição.

artigo 5º0
elegibilidade

11  ////// Podem concorrer ao Prémio todos os arquitectos
inscritos na OA (membros efectivos ou estagiários 
à data da entrega do Prémio), com a sua situação
devidamente regularizada, e que não apresentem
incompatibilidades ou relações familiares com qualquer
um dos elementos do Júri do Concurso.

22  ////// No caso dos concorrentes se apresentarem 
em equipa, todos os elementos deverão cumprir 
o disposto no artigo anterior no que respeita 
a incompatibilidades ou relações familiares com
qualquer um dos elementos do Júri do Concurso,
bastando que apenas o(s) coordenador(es) da 
equipa seja(m) inscrito(os) na OA.

artigo 6º0
júri do concurso

11  ////// O Júri do Concurso é composto por:
– Um arquitecto nomeado em conjunto pela SCML 
e pela OA, que presidirá ao Júri
– Um arquitecto nomeado pela SCML
– Um arquitecto nomeado pela OA
– Um arquitecto nomeado pelo Instituto da Habitação 
e Reabilitação Urbana
– Um cidadão nomeado por uma Organização 
Não Governamental convidada

22  ////// Todas as entidades referidas no n0º 1 deverão
indicar o respectivo suplente no Júri do Concurso.

33  ////// A publicitação das nomeações dos elementos 
do júri é feita no site do Prémio na internet.

44  ////// De todas as reuniões do Júri do Concurso é
lavrada uma acta, a redigir por um dos seus elementos
e assinada por todos, da qual conste uma apreciação
sucinta dos trabalhos apresentados.

55  ////// Todas as deliberações são tomadas por voto
maioritário dos elementos do Júri do Concurso, não
podendo haver abstenções. Da decisão do Júri não
cabe recurso.

artigo 7º0
peças a entregar pelos concorrentes

11  ////// Os concorrentes devem entregar as seguintes
Peças:
a) Maqueta à escala 1:100 do conceito geral do projecto
que não exceda o limite máximo de um cubo de 30 x 30
x 30 cm;

b) Três cópias de um livro de formato A3 que explique
mais detalhadamente o projecto.

Deste livro deve constar:
– Análise de outras problemáticas em causa;
– Imagens, fotografias e todo o material que se
considere necessário à justa compreensão da
proposta;
– Uma curta memória descritiva de justificação do
projecto que não deve ultrapassar os 6.000 caracteres;
– Ficha técnica do projecto.

Desenhos Técnicos:
– 1 Planta por piso-tipo; corte pelos espaços comuns
do edifício; corte pelos fogos, à escala 1/100;
– 1 Planta e Cortes de um fogo, à escala 1/50;
– Diagrama de mobilidade que indique: 

– Espaços de permanência e rotação obrigatórios;
– Percurso acessível no edifício;
– Largura útil das portas e corredores;
– Indicações exigidas nos pontos 3.2.3 e 3.3.4
alínea 3)*

c) CD do qual constem cinco imagens síntese do
projecto em formato digital com a resolução de 300 dpi
e a memória descritiva referida no ponto anterior, 
em formato editável.

d) Envelope A4, com a constituição integral da equipa,
respectivo(s) n.º0(s) de membro(s) da OA e fotocópia(s)
de documento(s) comprovativo(s) de elegibilidade(s)
do(s) concorrente(s) (de acordo com o artigo 50º deste
Regulamento), telefone(s) de contacto e fotocópia(s)
de BI de todos os elementos da equipa.

22  ////// O Prémio é anónimo, sendo que por isso todos 
os materiais devem vir devidamente identificados com
um código constituído por duas letras e três números
(por exemplo, AX371) que deverá constar no exterior 
do envelope A4 referido em d).

33  ////// A entrega das Peças deve ser efectuada em dois
pacotes, nos seguintes termos: o primeiro pacote deve
conter a maqueta e o segundo pacote as três cópias do
livro, o CD e o envelope A4. O segundo pacote deve ser
fixo no exterior do primeiro pacote.

44  ////// Todo o material deve ser entregue devidamente
embalado e identificado até às 17h00 da data do dia 
da entrega das propostas, nas Sedes Regionais da
Ordem dos Arquitectos (Travessa do Carvalho, 23,
1249-003 Lisboa ou R. D. Hugo 5/7, 4050-305 Porto). 
No caso de ser enviado por correio, o material deve 
ser expedido na mesma data de entrega das
propostas, para a Sede Nacional da Ordem dos
Arquitectos (Travessa do Carvalho, 23, 1249-003
Lisboa), não se responsabilizando as Entidades
Organizadoras por material que não chegue nos 
dois dias úteis subsequentes.

55  ////// A inscrição no Prémio é feita com a entrega 
do material requerido.

artigo 8º0
responsabilidades

11  ////// É da inteira responsabilidade da SCML e da OA,
enquanto Entidades Organizadoras, a escolha dos
critérios de organização da Exposição e de execução
da publicação monográfica do prémio, assim como 
os critérios de divulgação do Prémio.

22  ////// As Entidades Organizadoras não aceitam
quaisquer responsabilidades adicionais às previstas 
no presente Regulamento, directa ou indirectamente
decorrentes do Prémio.

33  ////// A SCML e a OA na publicação monográfica dos
trabalhos e divulgação do prémio reservam-se o direito
de uso do(s) nome(s) e trabalhos dos participantes 
na Exposição para além do estipulado no presente
Regulamento.

44  ////// Os autores dos trabalhos ao apresentarem a sua
candidatura ao Prémio declaram aceitar integralmente
o conteúdo do presente Regulamento.

55  ////// O Regulamento do concurso está disponível em:
http://www.arquitectos.pt
http://www.scml.pt

66  ////// As respostas às perguntas mais frequentes (FAQ)
são publicadas no site do Prémio na Internet, de
acordo com a calendarização prevista.

77  ////// Salvo indicação em contrário, para eventuais
assuntos específicos todos os contactos devem ser
feitos para:

Ordem dos Arquitectos
Prémio Mobilidade
Travessa do Carvalho, 23 1249-003 Lisboa
T. 213 241 110
F. 213 241 101
e-mail: cultura@ordemdosarquitectos.pt

artigo 9º0
tema e programa

As funções da casa não mudam ao longo da vida do
morador, que continua a usá-la para dormir, comer,
viver e conviver. O que muda são as necessidades do
morador e os seus estilos de vida, o envelhecimento e
outros condicionalismos podem originar necessidades
específicas em termos de acessibilidade, a que a casa
deve ser capaz de dar resposta – caso contrário, deixa
de ser um espaço de acolhimento, e passa a ser uma
prisão.

Em 2007 entrou em vigor nova legislação sobre
acessibilidade ao meio edificado. O Decreto-Lei 163/06
introduziu um conjunto de normas de maior exigência,
dimensão, complexidade e abrangência.
Uma das principais inovações deste decreto é alargar 
o âmbito de aplicação aos edifícios habitacionais. 
As normas vigoram, desde já, para os espaços comuns
destes edifícios, e vigorarão a partir de 1 de Janeiro 
de 2008 para o interior dos fogos de habitação. 

A aplicação das novas normas de acessibilidade aos
edifícios habitacionais constitui um imperativo para 
a sociedade e um desafio para o sector da construção.
Um desafio que a SCML e a OA lançam, com
entusiasmo, a todos os arquitectos: o de pôr à prova 
a exequibilidade das normas e a sua criatividade como
profissionais.

Trata-se de estudar e experimentar, num cenário
hipotético e quase “ideal”, a aplicação da nova lei a
um projecto de habitação, como se de uma encomenda
para o mercado imobiliário se tratasse. Pretende-se,
com o concurso, reunir um conjunto amplo e
diversificado de soluções teóricas (exemplos de
projectos) que possa servir de base para a reflexão 
ou inspiração do sector da construção, já a partir de
2008. 

Programa:
Localização: lote urbano, com 200 m2 de área (20 m 
de frente e 10 m de profundidade). Não se especifica 
o contexto urbano. O concorrente pode caracterizá-lo
(por exemplo, colocando nos lotes adjacentes os
edifícios que desejar). A rua possui 4% de declive, 
e um passeio adjacente com 2,5 m de largura.

Edifício de habitação colectiva, organizado em 4 pisos:
- 1 piso para garagem;
- 1 piso térreo com loja;
- 2 pisos com habitação, havendo em cada piso 1 T2 e 1 T3.
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* A disposição dos aparelhos sanitários e as características das paredes devem permitir a colocação de barras de apoio casos os moradores o pretendam de acordo com o especificado no n.º00 5) do 2.9.4 para
as sanitas, no n.00º 6) do 2.9.7 para a banheira, no n.00º 5) do 2.9.9 e no n.00º 6 do 2.9.10 para a base de duche.


