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PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA ’08 | ALDEIA ITINERANTE para uma comunidade verde 
ORDEM DOS ARQUITECTOS 
Regulamento 
 
 
I - Instituição e Objecto 

1. O Prémio Internacional Tektónica ‘08 | ALDEIA ITINERANTE para uma comunidade verde 

é instituído pela Associação Industrial Portuguesa – Feira Internacional de Lisboa [AIP-FIL], 

contando 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 ‘08 | ALDEIA ITINERANTE para uma comunidade verde, 

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 criação de uma “aldeia itinerante, sustentável, 

auto-suficiente para uma comunidade nómada” [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;  

• Ideia e conceito; 

• Inovação e solução construtiva;  

• Economia, sustentabilidade e auto-suficiência 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 2008, 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 2008, 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 premiados poderão ser apresentados em www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e 

www.oarsn.org assim como no Boletim “Arquitectos Informação”. 
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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 2008; 

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

f] Organizar a Exposição do Prémio, em colaboração com a OA; 

3. Compete à Ordem dos Arquitectos: 

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 o Júri; 

g] Designar, em parceria com a AIP-FIL, o Presidente do Júri; 

h] Produzir, em parceria com a AIP-FIL, a publicação monográfica 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, podem apresentar propostas candidatas ao Prémio. 

2. No caso dos concorrentes se apresentarem em equipa basta que o seu coordenador esteja 

inscrito na OA. 

3. No caso de arquitectos estrangeiros não inscritos na OA e que se apresentem como 

coordenadores da equipa deverão apresentar comprovativo de inscrição em entidade 

congénere. 
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V - Júri 
1. O Júri será 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 serão 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 em www.arquitectos.pt, 

www.oasrs.org e www.oarsn.org na data indicada na Calendarização do Prémio [em Anexo]. 

 
VI – Elaboração da Candidatura 

1. Projecto a enviar única e exclusivamente em formato digital onde deverão constar: 

a] Dois painéis em formato pdf com as dimensões de um A1 [841 x 594 cm] dispostos na 

horizontal, com 300 dpi de resolução mínima, onde se incluem todos os conteúdos que o[s] 

proponente[s] julgue[m] necessários para a compreensão do projecto a concurso. 

b] O preenchimento integral da Ficha de Candidatura* disponível em www.arquitectos.pt, 

www.oasrs.org e www.oarsn.org. 

* Para os arquitectos estrangeiros, além do envio da digitalização do documento 

referido em IV. 3. deverão expedir para a sede da OA [morada adiante designada], 

via correio, o original do referido documento, que deverá ser recepcionado até ao dia 

30 de Abril inclusive.  

c] Anexos/Pastas onde se incluem, também em formato digital, um máximo de três imagens 

incluídas nos painéis descritos em VI 1.a] cuja resolução mínima será de 300 dpi e memória 

descritiva [ficheiro RTF] que não deverá exceder os 1000 caracteres com espaços.  

d] Todas as candidaturas deverão ser enviadas para tektonica@ordemdosarquitectos.pt, 

nunca excedendo o número máximo de três emails, identificando em assunto o seguinte: 

Nome do Projecto e a correspondente indicação do número do email que se envia em relação 

ao número total de envios. 

Exemplo  

Numa candidatura cujos conteúdos implicam o envio de dois emails, deverá escrever-

se, respectivamente, em assunto:  Projecto XXXXX _ 1/2 

Projecto XXXXX _ 2/2 
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2. As candidaturas poderão ser elaboradas nas línguas Portuguesa ou Inglesa. 

3. A data limite de envio das candidaturas é o dia 24 de Abril de 2008 até às 24h00 inclusive. As 

entidades organizadoras excluem toda e quaisquer responsabilidades relacionadas com uma 

eventual sobrecarga do sistema informático junto das horas de encerramento do concurso. 

Recomenda-se assim que o envio das propostas ocorra o mais cedo possível. 

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

tektonica@ordemdosarquitectos.pt. As respostas aos pedidos de esclarecimento serão 

publicadas em www.arquitectos.pt e www.oasrs.org e www.oarsn.org. 

5. A inscrição no Prémio é feita automaticamente pelo sistema informático que emitirá um recibo 

de recepção que todos os candidatos deverão guardar até à divulgação dos resultados. 

6. O Prémio é anónimo, pelo que os painéis descritos em VI. 1 a] não deverão ter qualquer 

menção quanto aos seu[s] autor[es]. 

 
VII – Calendarização 
 

Anúncio do Prémio [comunicado à imprensa e on-line]    14 de Março de 2008 

Publicação do Regulamento no Boletim “Arquitectos Informação” 1 de Abril de 2008  

Pedidos de Esclarecimento        até dia 4 de Abril de 2008 

Publicação das Respostas às Perguntas Mais Frequentes [FAQ] em permanente actualização 

Constituição do Júri        7 de Abril de 2008 

Data de Entrega das Propostas       24 de Abril de 2008, 24h00 

Exposição Tektónica 2008       20 a 24 de Maio de 2008 

 

VIII - Responsabilidades 
 

1. É da inteira responsabilidade da AIP-FIL e da OA, enquanto entidades organizadoras: 

a] A escolha dos critérios de organização da exposição e 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 e a OA reservam-se o direito de uso do[s] nome[s] e projectos dos participantes 

premiados para outros fins não considerados neste Regulamento, 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 em www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e 

www.oarsn.org. 
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6. Todos os materiais enviados pelos candidatos serão propriedade das entidades 

organizadores, desde que respeitado o ponto VIII. 3. 
7. Salvo indicação explícita em contrário, para eventuais assuntos específicos do Regulamento 

e Elaboração da Candidatura, todos os contactos deverão ser feitos para: 

              

             PRÉMIO TEKTÓNICA ‘08  
             Rita Palma 

             Travessa do Carvalho, 23, 1249-003 Lisboa, Portugal 

             Tel. +351 213 241 135 

             Fax. +351 213 241 101 

             e-mail: tektonica@ordemdosarquitectos.pt 
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PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA ’08 | ALDEIA ITINERANTE para uma comunidade verde 
ORDEM DOS ARQUITECTOS 
Anexo 
 
 
“Que significa o facto de as crianças que brincam à beira-mar de manhã, terem agora que evitar não só as alforrecas que 

aparecem de vez em quando, mas também uma outra seringa trazida pelas ondas? Seringas, golfinhos mortos e pássaros 

cobertos de óleo – será tudo isto um sinal de que as costas do mundo que nós conhecemos estão a desaparecer rapidamente, 

que enfrentamos agora as praias de outro tipo, cheias de perigos que ultrapassam a nossa capacidade de imaginação?” 

Al Gore, A Terra à Procura de Equilíbrio (Earth in the Balance) 

 

O litoral Português, à semelhança de muitas outras orlas costeiras no resto da Europa, sofre há várias 

décadas os efeitos devastadores de um Turismo impositivo, corrosivo, muito pouco sensibilizado para 

a salvaguarda do património natural. São recorrentemente as associações ambientalistas, parques e 

reservas naturais, pequenos organismos locais, etc. quem promove iniciativas de sensibilização, não 

só junto das comunidades locais mas também junto daqueles que sazonalmente “ocupam” a nossa 

costa. A tomada de consciência sobre esta enorme problemática, a necessidade de protecção da 

paisagem, a limpeza das praias, dunas e matas torna-se fundamental. Trata-se, em muitos casos, da 

derradeira tentativa de alerta sobre os efeitos subversivos das políticas Turísticas/Urbanísticas 

desenvolvidas ao longo da costa portuguesa.  

A proposta de tema para a presente edição do Prémio Tektónica, visa a criação de uma aldeia 

itinerante, sustentável, auto-suficiente para uma comunidade nómada, que levará a cabo várias 

acções de sensibilização sobre a importância do nosso património natural ao longo da costa e a 

necessidade de o proteger permanentemente. As acções desenvolvidas poderão ser entre outras: 

1. Reuniões de sensibilização das populações [envolvimento das comunidades mais jovens e 

da terceira idade]; 

2. Limpeza, recolha e tratamento de resíduos; 

3. Diversas actividades socioculturais [espectáculos de música, teatro, concursos de ideias, 

etc.]. 

A aldeia itinerante para esta comunidade verde irá percorrer durante os meses de Junho, Julho, 

Agosto e Setembro, de norte a sul, de oeste a este, toda a costa litoral, integrando um grupo rotativo 

e heterogéneo de 20 pessoas.  

Exemplo: 

Junho: 3 idosos, 8 adultos, 6 jovens e 3 crianças; 

Julho: 2 idosos, 9 adultos, 7 jovens e 2 crianças; 

Agosto: 1 idoso, 8 adultos, 9 jovens e 2 crianças; 

Setembro: 4 idosos, 5 adultos, 7 jovens e 4 crianças. 
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Pretende-se que este grupo de pessoas trabalhe, pernoite, cozinhe, que em resumo viva 

temporariamente nesta aldeia, conferindo a este “aglomerado” um carácter exemplificativo de como 

as comunidades devem habitar mas também como devemos, todos, preservar o meio que nos rodeia. 

Deverá ser ter tida em conta a economia da proposta, a adaptação e flexibilização dos seus espaços, 

nomeadamente a eventual sobreposição de usos [em horários ou dias diferentes], a sua mobilidade 

enquanto um todo, a facilidade de integração em diferentes paisagens, a possibilidade de 

prefabricação/duplicação e finalmente a qualidade de espaço para os seus 20 habitantes. 

Deverá ser considerado: 

Uma área de implantação que não poderá exceder os 300m2; 

Sistemas inteligentes e auto-suficientes ao nível da energia consumida, abastecimento de água, 

tratamento de esgotos e manutenção da própria aldeia. 

 

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]      14 de Março de 2008 

Publicação do Regulamento no Boletim “Arquitectos Informação”   1 de Abril de 2008  

Pedidos de Esclarecimento          até dia 4 de Abril de 2008 

Publicação das Respostas às Perguntas Mais Frequentes [FAQ]   em permanente actualização 

Constituição do Júri          7 de Abril de 2008 

Data de Entrega das Propostas         24 de Abril de 2008, 24h00 

Exposição Tektónica 2008         20 a 24 de Maio de 2008 

 

PRÉMIO TEKTÓNICA ‘08  
Rita Palma 

Travessa do Carvalho, 23, 1249-003 Lisboa, Portugal 

Tel. +351 213 241 135 

Fax. +351 213 241 101 

e-mail: tektonica@ordemdosarquitectos.pt 
 [O Regulamento do concurso estará disponível nas Sedes Regionais da OA e em www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e 

www.oasrn.org]  


