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I	–	Tema	
Proposta de ocupação efémera – para materialização em Outubro de 
2012 - do espaço do saguão, galeria, anfiteatro e espaços conexos da 
Sede da Ordem dos Arquitectos (OA), devidamente assinalados nas plan-
tas, com criação de uma entrada alternativa, a tardoz, pela Rua da Ribeira 
Nova, Lisboa. 

II	–	Objectivo	
Com a «Ocupação Temporária de Génese Legal» (OTGL) pretende a OA 
estreitar relações com os futuros arquitectos permitindo-lhes que, ainda 
em contexto académico, desenvolvam um projecto efémero, de baixo 
custo, a executar no interior do edifício sede da OA. Todas as propostas 
submetidas ao Prémio deverão ser desenvolvidas por alunos finalistas das 
várias escolas de arquitectura do país e devidamente coordenados pelos 
respectivos professores da disciplina de projecto. Cada escola poderá 
submeter as suas propostas, naturalmente sujeitas a um processo de pré-
selecção interno, validado pela respectiva instituição académica. 
Pretende-se simultaneamente que esta OTGL fomente uma maior inte-
gração da OA no tecido social e urbano em que o edifício sede se insere.
A OTGL deverá ser desenvolvida sabendo que nela deverá ocorrer a pro-
gramação principal das comemorações do Dia Mundial da Arquitectura 
2012 (1.ª segunda-feira de cada mês de Outubro) bem como as demais 
iniciativas da OA programadas para acontecer durante todo o mês de 
Outubro, incluindo a exposição que resulta do Prémio.
Note-se que a OTGL não poderá colocar em causa o bom funcionamento 
dos espaços e serviços da OA, nomeadamente o espaço do anfiteatro, 
onde decorrem iniciativas que prevêem a existência de uma plateia.

1	 –	 Área	a	intervir
	>	 aprox. 350m2.

2	 –	 Projectos	a	seleccionar
	>	 10 projectos integram a shortlist – projectos expostos na Galeria da OA
  durante o mês de Outubro de 2012 onde se inclui o projecto premiado  
		 e eventual distinção honorífica.

3	 –	 Período	previsto	para	a	«ocupação	temporária»	
	 >	 1 mês (Outubro 2012).
4	 –	 Custo	Total	de	Construção
	 >	 8.000,00€ (oito mil euros).

III	–	Prémio
[A] ÂMBITO E CONCORRENTES

[A.1] Podem participar quaisquer alunos finalistas de arquitectura inscritos 
nas Universidades/Faculdades/Escolas de Arquitectura portuguesas.
[A.2] São aceites trabalhos individuais ou colectivos (grupos até cinco elementos).
[A.3] Cada Universidade/Faculdade/Escola de Arquitectura fará uma pré-
selecção dos trabalhos a enviar num máximo de cinco propostas por escola.

[B] INSCRIÇÃO

Só serão aceites as inscrições que cumpram as seguintes condições:
[B.1] Boletim de Inscrição
A inscrição, gratuita, deverá ser feita através do preenchimento e envio do 
cupão anexo ao presente regulamento e também constante no website 
www.arquitectos.pt. 
O boletim de inscrição deverá ser assinado pelo professor coordenador e 
carimbado pela instituição universitária da proveniência dos concorrentes.
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[B.2] Restrições
Está vedada a participação a quem tenha relações de parentesco com o Júri 
e promotores do Prémio;
[B.3] Pedidos de esclarecimento
Os pedidos de esclarecimento e respectivas respostas aos pedidos de 
esclarecimento devem ocorrer conforme calendário definido no presente 
regulamento. 
 
As Universidades/Faculdades/Escolas de Arquitectura que o solicitem pode-
rão efectuar visitas guiadas ao edifício sede da OA mediante prévia marca-
ção. Para tal deverão recorrer aos contactos indicados no fim do presente 
regulamento.

[C] APRESENTAÇÃO DO PROJECTO

Um envelope contendo o Projecto	 (Envelope 1), um outro contendo os 
Documentos	 (Envelope 2) e um outro contendo um CD-R (Envelope 3) 
devem ser envolvidos num invólucro exterior, fechado e opaco, impresso no 
rosto com «OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DE GÉNESE LEGAL».

[C.1] ENVELOPE 1 
Contendo impresso no rosto a palavra «PROJECTO»
A apresentação do projecto deve ser constituída por dois painéis for-
mato DIN A1, ao alto, preparados para colocar lado a lado, colado em 
suporte rígido leve e resistente (tipo cartão-maqueta), com espessura 
máxima de 6 mm.
Constarão deste painel elementos gráficos e elementos escritos que tra-
duzam a melhor compreensão das propostas, nomeadamente:

> Síntese da memória descritiva e justificativa; 
> Planta(s) com legendagem dos espaços à escala 1:100 e/ou 1:50;
> Cortes longitudinal e transversal à escala 1:100 e/ou 1:50; 
> Alçados à escala 1:100 e/ou 1:50;
> Detalhe(s) construtivo(s) à escala 1:20 e/ou 1:10 explicativo das soluções 
construtivas propostas;
> Imagens (simulações 3D ou registos fotográficos de maqueta), num máximo 
de oito reveladoras da solução proposta.

[C.2] ENVELOPE 2 
Contendo impresso no rosto a palavra «DOCUMENTOS»
A documentação a constar deste envelope deve ser:

> Ficha técnica do projecto com a indicação do(s) autor(es) do projecto;
> Cupão de inscrição inteiramente preenchido de forma legível, com assi-
natura do professor coordenador e carimbo (ou selo branco) da Escola de 
Arquitectura;
> Cópia do B.I ou cartão único do(s) concorrente(s). Em caso de grupo, cópia de 
cada um dos elementos que o constituem;

[C.3] ENVELOPE 3 
Contendo impresso no rosto a palavra «CD-R»
A entrega do projecto deve ser acompanhada de um CD-R com material 
para publicação, contendo:
> As peças desenhadas em formato .EPS e formato .PDF;
> Imagens em formato	.TIF (300 dpi’s de resolução) e dimensões que permitam 
a publicação em formato DIN A4 com indicação dos créditos fotográficos;
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> Memória descritiva em formato .DOCX com um máximo de 5000 carac-
teres com espaços.

[C.4] Prazo para a recepção das Propostas de OTGL 
A data-limite para a recepção do projecto na OA é o dia 05 de Março de 
2012 até às 17:00H.
[C.5] Envio das Propostas de OTGL
Os projectos deverão chegar ao cuidado do promotor, na sua sede, na 
seguinte morada:

Ordem dos Arquitectos | CDN
OTGL
Travessa do Carvalho, 23 
1249-003 Lisboa 

O envio será feito através de correio registado e com aviso de recepção. As 
entregas directas à OA devem ser feitas entre as 10h - 13h e as 14h - 17h, de 2.ªf 
a 6.ªf (excepto feriados) e deve ser solicitado na recepção, o correspondente 
recibo de entrega, o qual deve indicar, sempre, a data e hora.

[C.6] Responsabilidades
Em caso de danos ou extravios a OA declina qualquer responsabilidade ou 
indemnização. Os projectos apresentados ficarão na posse da OA, podendo 
ser objecto de divulgação, em moldes a estabelecer, sem que isso implique a 
cedência, temporária ou definitiva, do direito de autor dos respectivos titulares. 
Os projectos não seleccionados para integrar a shortlist serão devolvidos, 
a custas do concorrente e a pedido dos mesmos, nos 30 dias subsequen-

tes ao anúncio dos seleccionados, sendo possível o seu levantamento na 
mesma morada da entrega.

[D] PROCESSO DE SELECÇÃO

[D.1] Shortlist
Das reuniões do Júri resultará uma hierarquização dos trabalhos apre-
sentados. Desta hierarquização será divulgada uma shortlist de 10 pro-
jectos finalistas. Os autores dos 10 projectos finalistas serão contactados 
pela OA para desenvolverem, de acordo com o calendário, uma maqueta 
de apresentação da sua proposta que constará da exposição, durante o 
perío do da OTGL, em Outubro de 2012. 

[D.2] Maqueta
Os candidatos cujos projectos integrem a shortlist, deverão apresen-
tar, conforme calendário, uma maqueta de apresentação do projecto.  
A maqueta deve ser constituída por uma peça à escala 1/50 e contendo, 
no canto inferior direito, a identificação do(s) concorrente(s)/Escola de 
Arquitectura, sendo os materiais a utilizar na mesma da inteira responsa-
bilidade dos concorrentes.
No final da exposição as maquetas serão devolvidas aos autores das res-
pectivas propostas ficando estes inteiramente responsáveis pela sua 
recolha, na Sede da OA.
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[E] PROCESSO DE SELECÇÃO

Os factores de selecção/hierarquização dos trabalhos são os seguintes:

[a] Qualidade da proposta (25%); 
[b] Adequabilidade ao objectivo do Prémio (25%); 
[c] Capacidade da OTGL permitir uma maior relação com a comunidade 
envolvente (25%); 
[d] Exequibilidade construtiva e financeira da solução (25%).

[F] JÚRI

O Júri do Prémio OTGL é constituído por cinco elementos, arquitectos 
(quatro vogais e um presidente). 
No final, o Júri elaborará um relatório, no qual fundamentará as delibera-
ções tomadas em função dos critérios adoptados.

Elementos do Júri

Presidente, designado pela Ordem dos Arquitectos 
Vogal, designado pela Ordem dos Arquitectos – SRN 
Vogal, designado pela Ordem dos Arquitectos – SRS 
Vogal, designado pelos Mecenas da OA para o Prémio
Vogal, designado pela Câmara Municipal de Lisboa 

[G] CALENDÁRIO

Anúncio 3.OUT.2011

Divulgação da constituição do Júri 14.OUT.2011

Visitas guiadas ao edifício sede da OA até  28.NOV.2011

Recepção de pedidos de esclarecimento até 28.NOV.2011

Respostas aos pedidos de esclarecimento até 5.DEZ.2011

Data-limite para recepção das propostas até (17:00h) 5.MAR.2012 

Divulgação da shortlist (10 finalistas) até 19.MAR.2012

Data-limite para entrega da maqueta até 27. ABR.2012

Divulgação do premiado 8.MAI.2012

Entrega do Prémio e Inauguração da exposição 1. OUT. 2012

Conferência do premiado(s) (data por definir) OUT. 2012

[H] COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO

Toda a tramitação administrativa inerente ao desenvolvimento do pro-
cesso será garantida pela equipa da Entidade Promotora (Ordem dos 
Arquitectos – Conselho Directivo Nacional).

[I] – PRÉMIO

[a] Será atribuído um Prémio ao concorrente premiado(s), perfazendo o 
valor total de 2.000,00€ (dois mil euros).
Poderá ainda ser atribuída, caso o Júri o entenda, uma única Menção 
Honrosa.
[b] Será entregue ao premiado e à Fac./Escola de Arquitectura um diploma.
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[J] DIVULGAÇÃO DAS PROPOSTAS SELECCIONADAS

As propostas, concorrentes, Escolas de Arquitectura serão divulgados atra-
vés dos meios de divulgação da OA (Website, E-Newsletter, Social Media 
– Facebook).
Estabelecer-se-ão contactos com media partners da especialidade (revis-
tas, websites, blogues) por forma a ser feita uma mais lata divulgação da 
iniciativa.

[K] PRAZOS

Serão devidamente divulgadas quaisquer alterações ou informações suple-
mentares ao calendário estabelecido através do website da entidade promo-
tora (www.arquitectos.pt) . 

[L] DIVULGAÇÃO DOS PROJECTOS

Pelo acto de se apresentarem ao Prémio, os autores aceitam integral-
mente o conteúdo do presente Regulamento, aceitando ainda toda a 
divulgação de elementos do trabalho, parcial ou integralmente, sem que 
lhes seja devida alguma compensação.

[M] CONTACTOS

O regulamento e todas as informações do Prémio «OCUPAÇÃO TEM-
PORÁRIA DE GÉNESE LEGAL» estarão disponíveis no website da enti-
dade promotora (www.arquitectos.pt). Todos os contactos com o Júri, nos 
momentos previstos, devem ser estabelecidos pelos concorrentes ou 
professores coordenadores através dos contactos:

Rita	Palma
t +351 21 324 11 23 | rita.palma@ordemdosarquitectos.pt
www.arquitectos.pt





Fac./Escola de Arquitectura 

Professor Coordenador 

Morada Completa

Código Postal

Telf/Telm para contacto

E-mail para contacto

Boletim	de	Inscrição	|	OTGL Número de ordem do trabalho (1)

 (1)  A preencher pelos serviços da Ordem dos Arquitectos



Membros da Equipa Nomes

1

2

3

4

5

Carimbo/Selo branco da Escola

        /       / 2012                    


