
PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA ’07 | ESTRATÉGIA DE INCERTEZA

Regulamento

I - Instituição e Objecto

1. O Prémio Internacional  Tektónica ‘07 |  Estratégia  de Incerteza é  instituído pela 

Associação Industrial Portuguesa – Feira Internacional de Lisboa (AIP-FIL), contanto 

com o apoio da Ordem dos Arquitectos  (OA) na sua organização e com eventuais 

patrocínios de entidades públicas e privadas.

2. O Prémio Internacional Tektónica ‘07 |  Estratégia de Incerteza, adiante designado 

por Prémio, é atribuído anualmente e tem por objectivo promover o reconhecimento 

público e profissional de novos valores no quadro da arquitectura.

3. O tema do concurso de ideias deste ano é a flexibilidade programática (ver Anexo).

4. A  apreciação  dos  trabalhos  concorrentes  e  a  sua  selecção  para  a  respectiva 

monografia será feita com base nos seguintes critérios:

• Qualidade global da proposta;

• Ideia e conceito;

• Inovação e solução construtiva;

• Economia da solução;

• Capacidade de comunicação.

II - Natureza dos Prémios

1. Será atribuído um Primeiro Prémio e, no máximo, duas Menções Honrosas.

2. Ao primeiro classificado será atribuído um prémio no valor de 7500 € (sete mil e 

quinhentos euros).

3. A cada Menção Honrosa será atribuído um prémio no valor de 2000 € (dois mil euros).

4. Aos premiados será entregue um Diploma, em cerimónia pública a realizar no âmbito 

da  Feira  Internacional  de  Construção  e  Obras  Públicas  –  Tektónica  2007,  em 

modalidade a definir com as entidades patrocinadoras.

5. As  três  propostas  premiadas e,  eventualmente  outras  pré-seleccionadas  pelo Júri, 

serão expostas  na Feira  Internacional  de Construção e Obras  Públicas –  Tektónica 

2007, nunca podendo superar o número máximo de dez (10) propostas expostas.

6. Os trabalhos expostos serão editados numa publicação monográfica sobre o Prémio.

7. Os trabalhos expostos poderão ser apresentados em www.arquitectos.pt



III - Entidades Organizadoras e Secretariado

1. A AIP-FIL e a OA são as entidades organizadoras do Prémio.

2. Compete à AIP-FIL:

a) Articular procedimentos com todas as entidades envolvidas no Prémio, garantindo 

a sua atribuição;

b) Designar, em parceria com a OA, o Presidente do Júri; 

c) Designar um representante e um suplente para o Júri;

d) Disponibilizar um espaço adequado para exposição dos trabalhos seleccionados, 

no decurso da Feira Internacional de Construção e Obras Públicas – Tektónica 

2007;

e) Organizar a cerimónia pública de entrega dos prémios, em colaboração com a OA;

f) Garantir o depósito dos trabalhos no prazo de vinte e dois (22) dias úteis contados 

a partir da data da Feira;

g) Organizar a Exposição do Prémio, em colaboração com a OA;

3. Compete à OA:

a) Elaborar o Regulamento do Prémio;

b) Articular procedimentos com todas as entidades envolvidas no Prémio;

c) Esclarecer dúvidas e questões levantadas;

d) Constituir um secretariado de apoio à organização do Prémio e acompanhamento 

dos trabalhos do Júri, com assento na sua Sede Nacional;

e) Receber as candidaturas e proceder à sua apresentação ao Júri;

f) Designar um representante e um suplente para o Júri;

g) Designar, em parceria com a AIP/FIL, o Presidente do Júri;

h) Produzir o catálogo monográfico do Prémio;

i) Organizar a exposição do Prémio, em colaboração com a AIP-FIL.

IV - Elegibilidade

1. Todos os  arquitectos  inscritos  na OA, membros efectivos e estagiários,  com a sua 

situação  devidamente  regularizada  e  que  não  apresentem  incompatibilidades  ou 

relações familiares com algum dos elementos do Júri.

2. No caso dos concorrentes se apresentarem em equipa, todos os elementos deverão 

cumprir o disposto no artigo anterior, bastando que apenas o coordenador da equipa 

seja inscrito na OA.

3. No  caso  de  arquitectos  estrangeiros  não  inscritos  na  OA  se  apresentarem  como 

coordenadores da equipa, deverão apresentar comprovativo de inscrição na entidade 

congénere respectiva.



V - Júri

1. O Júri é composto por:

a) Um arquitecto nomeado pela AIP/FIL e OA, que presidirá ao Júri;

b) Um arquitecto nomeado pela AIP/FIL;

c) Um arquitecto nomeado pelo CDN da OA;

d) Um arquitecto nomeado pelo CDRS da OA;

e) Um arquitecto nomeado pelo CDRN da OA.

2. Todas as entidades deverão indicar o respectivo suplente.

3. Das reuniões do Júri deverá ser lavrada uma acta, a redigir por um dos seus elementos 

e assinada por todos, da qual conste uma apreciação sucinta dos trabalhos premiados.

4. Todas as deliberações são tomadas por maioria, não podendo haver abstenções. 

5. Da decisão do Júri não haverá recurso.

6. A  lista  nominativa  da  composição  do  Júri  será  publicada  no  site  da  OA 

(www.arquitectos.pt) e na data indicada na Calendarização do Prémio, conforme VII.

VI – Elaboração da Candidatura

1. Pede-se que o projecto seja exposto em dois painéis de formato A1 (841mm x 594mm) 

dispostos na vertical, com a identificação do(s) concorrente(s) na sua parte inferior e 

numeração do painel no canto inferior direito. Os painéis deverão ter uma estrutura 

de suporte rígida e leve de 5/10mm de espessura.

2. A acompanhar os painéis deverá ser entregue um  envelope A4 com a constituição 

integral da equipa, respectivo(s) n.º de membro da OA (caso se verifique), telefone(s) 

de contacto e fotocópia do BI de todos os elementos do grupo, de modo a fazer prova 

das idades dos concorrentes.

3. No caso  de  arquitectos  estrangeiros  não  inscritos  na  OA,  deverá  ser  incluído,  no 

envelope referido no ponto anterior, o documento referido em IV. 3.

4. Do anterior  envelope deverá ainda constar uma curta memória descritiva que não 

ultrapasse os 4000 caracteres.

5. Deverá ainda ser entregue um CD do qual constem imagens em formato digital com a 

resolução  de  300  dpi,  que  correspondam aos  dois  painéis  referidos  em VI.  1.,  6 

imagens que constem nos painéis para ilustração do catálogo e a memória descritiva 

referida em VI. 3. O CD deverá ser incluído no envelope A4 referido em VI.2.

6. Os painéis deverão ser entregues devidamente embalados, com o envelope A4 fixo no 

seu  exterior.  Todo  o  material  deverá  ser  entregue  devidamente  embalado  e 

identificado  até  às  17h00  da  data  do  dia  da  entrega  das  propostas,  nas  Sedes 

http://www.arquitectos.pt/


Regionais da OA (Travessa do Carvalho 23, 1249-003 Lisboa ou R. D. Hugo 5/7, 4050-

305 Porto)

7. No caso de ser enviado por correio, o material deverá ser expedido na mesma data de 

entrega das propostas (ver Calendarização, em VII), para a Sede Nacional da OA, não 

se responsabilizando a organização por material que não chegue nos dois (2) dias úteis 

subsequentes.

8. As  dúvidas  ao  Regulamento  deverão  ser  formuladas  por  escrito  para  o  endereço 

electrónico  tektonica07@ordemdosarquitectos.pt.  As  respostas  às  perguntas  mais 

frequentes (FAQ) serão publicadas no site www.arquitectos.pt.

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

10. O Prémio não é anónimo

VII - Calendarização

Anúncio do Prémio (comunicado à imprensa e on-line) e do Júri   26 de Janeiro de 2007

Publicação no Boletim “Arquitectos Informação”  1 de Fevereiro de 2007

Dúvidas ao regulamento           até dia 16 de Fevereiro de 2007

Publicação das Respostas às Perguntas Mais Frequentes (FAQ) 19 de Fevereiro de 2007

Data de Entrega das Propostas 26 de Fevereiro de 2007

Exposição Tektónica 2007          27 a 31 de Março de 2007

VIII - Responsabilidades

1. É da inteira responsabilidade da AIP-FIL e OA:

a) A escolha dos critérios de organização da exposição e da execução da publicação 

monográfica;

b) Os critérios de divulgação do Prémio, exposição e publicação monográfica.

2. As  entidades  organizadoras  não  aceitam  quaisquer  responsabilidades  adicionais  à 

excepção das explicitadas neste Regulamento, directa ou indirectamente decorrentes 

deste Prémio.

3. A AIP-FIL/OA reservam-se o direito de uso do (s) nome(s) e trabalhos dos participantes 

na  exposição  para  além  do  estipulado  neste  concurso  desde  que  com  o  prévio 

consentimento dos interessados.

4. Os  autores  dos  trabalhos  ao apresentarem a sua candidatura  ao  Prémio declaram 

aceitar integralmente o conteúdo do presente Regulamento.

5. O  Regulamento  do  concurso  estará  disponível  nas  Sedes  Regionais  da  OA  e  em 

http://www.arquitectos.pt

mailto:tektonica07@ordemdosarquitectos.pt


6. Todos os materiais entregues pelos candidatos deverão ser levantados na Sede da OA 

(Travessa do Carvalho 23, em Lisboa) até um (1) mês após o termo da Exposição e 

elaboração da monografia. Depois dessa data, a OA não se responsabiliza pelo seu 

extravio. 

7. Salvo indicação explícita em contrário, para eventuais assuntos específicos todos os 

contactos deverão ser feitos para:

      PRÉMIO TEKTÓNICA ‘07 

      Carla Santos, Tel. 213 241 110 | Fax. 213 241 101 

      e-mail: tektonica07@ordemdosarquitectos.pt

mailto:tektonica07@ordemdosarquitectos.pt


PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA ’07 | ESTRATÉGIA DE INCERTEZA

ANEXO

 “O cliente real dos arquitectos é a combinação de todos os que de algum modo 

são afectados pela acção dos arquitectos.

Aceitar  que  as  dúvidas  da  parte  do  “cliente”  deverão  ser  introduzidas  como 

“incerteza calculada”, como parte integral do desenho e do método de trabalho 

do arquitecto.”

Cedric Price

A  sobreposição  e  a  conciliação  de  diferentes  actividades,  consequentemente  a 

flexibilidade de cada uma e finalmente a sua obsolência futura caracterizam o modo de 

vida contemporâneo. 

A inconstância de modos de habitar um edifício implica cada vez mais considerar na sua 

concepção a probabilidade de alteração e adaptação de usos durante a sua vida útil – a 

incerteza é também por isso um dado de projecto.

Centro multifuncional

O que se propõe é pensar  sobre um cenário (ou cenários)  de um aglomerado urbano 

espontâneo (bairro de lata ou bairro clandestino) ou esclerosado (aldeia em processo de 

desertificação) e contrapor aos habituais processos de realojamento ou de mera infra-

estruturação  uma  estratégia  de  resistência,  exaltando  as  suas  condições  de  lugar 

geográfico e social.

Deverá ser proposto um método e uma solução (edificável ou programática) para atribuir 

a esse espaço urbano um conjunto diferenciado de programas, nomeadamente, espaço 

público, lugar de culto, escola, centro de dia, creche, sala de estudos, escritórios e salas 

de trabalho, posto médico, teatro e sala de espectáculos.

Deverá ser tido em conta a economia da intervenção, a sua facilidade de implementação, 

a possibilidade de processos de autoconstrução pelos moradores, a possibilidade de pré-

fabricação,  o  seu  faseamento  ou  expansibilidade  ou  eliminação  progressiva,  a 

flexibilidade  e  sobreposição  de  usos  (em  horários  ou  dias  diferentes)  ou  a  sua 

simultaneidade. 

Deverá ser considerado:

Um aglomerado de 100 famílias;

Uma área de implantação de 100m2;

Um tempo de vida útil de cerca de 10 anos;

O custo ou faseamento do mesmo durante este período.



Elegibilidade

Todos os arquitectos inscritos na OA com a sua situação devidamente regularizada e, que 

não  apresentem  incompatibilidades  ou  relações  familiares  com  qualquer  um  dos 

elementos do Júri. Todos os arquitectos inscritos em associações profissionais congéneres 

ou que provem estar habilitados a exercer arquitectura.

O trabalho poderá ser realizado individualmente ou por equipas (sendo que neste caso 

pelo menos um dos elementos deverá ser inscrito na OA ou numa associação congénere).

Calendarização

Anúncio do Prémio (comunicado à imprensa e on-line) e do Júri    26 de Janeiro de 2007

Publicação no Boletim “Arquitectos Informação”              1 de Fevereiro de 2007

Dúvidas ao regulamento           até dia 16 de Fevereiro de 2007

Publicação das Respostas às Perguntas Mais Frequentes (FAQ) 19 de Fevereiro de 2007

Data de Entrega das Propostas 26 de Fevereiro de 2007

Exposição Tektónica 2007          27 a 31 de Março de 2007

Prémio TEKTÓNICA ‘07

Carla Santos

Tel. 213 241 110 | Fax. 213 241 101

e-mail: tektonica07@ordemdosarquitectos.pt 

mailto:tektonica07@ordemdosarquitectos.pt
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