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A Exposição Habitar Portugal constitui uma das mais importantes mostras de arquitetura no nosso País. 
Organizada pela Ordem dos Arquitectos, apresenta um amplo conjunto de obras que, com distintas escalas 
e âmbitos, contribuem para a melhoria do ambiente construído e da qualidade de vida dos cidadãos. Esta 
iniciativa, para além de ir ao encontro da particular responsabilidade da Ordem em promover a Arquitetura 
em Portugal, deve considerar-se como uma oportunidade cíclica e relevante de divulgação, de 
reconhecimento e de celebração de algumas das nossas melhores obras de arquitetura construídas em 
Portugal ou fora deste. 

Mas deve igualmente considerar-se como uma possibilidade de crescente sensibilização dos cidadãos 
quanto ao papel da arquitetura nos seus quotidianos, aproximando-os do exercício da profissão de 
arquiteto.
Para isso, por um lado, pretendeu-se alargar e facilitar a participação dos arquitectos, apostando em novos 
instrumentos – caso do website próprio, do novo regulamento e de melhores interfaces para as 
candidaturas – e em menor interferência do comissariado neste processo inicial. A triplicação das obras 
candidatas e a sua qualidade global demonstram, desde logo, que esta primeira aposta foi ganha.
Por outro lado, pretendeu-se viabilizar um retrato tão alargado quanto possível  da diversidade, da 
multiplicidade e da excelência do fazer dos arquitectos do nosso País, procurando também revelar o 
trabalho daqueles que têm mais dificuldade de acesso às redes de divulgação, incluindo os mais jovens. O 
conjunto de obras selecionadas pela nova equipa de comissários regionais – Pedro Bandeira (Norte), Nuno 
Grande (Área Metropolitana do Porto), Pedro Jordão (Centro), Luís Santiago Baptista (Área Metropolitana 
de Lisboa), Ricardo Camacho (Sul) e Pedro Costa (Ilhas) – permite constatar que, em larga medida, esta 
segunda aposta foi, de igual modo, ganha.
Por outro, ainda, pretendeu-se que o retrato crítico obtido com a exposição fosse pretexto para o debate do 
estado da arte, abrindo caminhos de reflexão para o presente e para o futuro. Cumpre reconhecer as 
permanências e as mudanças nas condições para o exercício da profissão de arquiteto em Portugal nos 
últimos anos. E cumpre antecipar o impacto de um novo ciclo de responsabilidades e oportunidades aberto 
com a recente revogação do famigerado Decreto 73/73 e com os primeiros passos de uma Política Pública 
de Arquitetura para o nosso País. Competirá, por isso, a quem visita a exposição, participar nos debates 
consequentes e acompanhar os respetivos impactos bem como avaliar o sucesso desta terceira aposta.
Neste contexto, importa sublinhar que a Exposição Habitar Portugal traduz a vitalidade da nossa arquitetura 
e o crescente reconhecimento do fazer dos arquitectos em Portugal.



Vitalidade enquanto manifestação e recurso cultural, sem dúvida dos mais importantes na afirmação 
identitária do nosso País, mas vitalidade também enquanto recurso social e económico, designadamente 
pelo serviço que presta aos cidadãos, pelos arquitectos e inúmeros técnicos envolvidos, pela respetiva 
importância nas cidades e nos territórios, ou ainda pelo papel que desempenha nalgumas das mais 
destacadas indústrias portuguesas, como as da Construção Civil e do Turismo. Aliás, a nossa Arquitetura é 
hoje, a par da Literatura, um recurso ímpar e crescente de afirmação de Portugal no Mundo que se deseja 
cada vez mais potenciado.

Na verdade, são mais de 17 500 os arquitectos que, dentro ou fora do País, de Norte a Sul, no continente 
ou nas regiões autónomas, no sector privado ou no público, trabalham em diversas áreas e atos 
profissionais, desde a edificação ao património arquitetónico, da reabilitação urbana ao urbanismo e ao 
planeamento territorial, da avaliação de projetos à direção, coordenação e fiscalização da construção de 
obras.
Como nunca antes, a Arquitetura ganhou particular relevância no dia-a-dia dos portugueses, melhorando as 
condições do habitar comum e entregando-lhes mais identidade cívica e coletiva.
E é este dia-a-dia que importa celebrar na Arquitetura enquanto algo comum. Comum, porque partilhada e 
indispensável. Partilhada e indispensável, na medida em que a Arquitetura diz respeito a todos, pois 
proporciona – entre casa, cidade e território – os suportes ao nosso habitar, procurando abrigar e melhorar 
os quotidianos de todas as pessoas. Sem estas, a Arquitetura não faz o menor sentido e sem Arquitetura a 
vida humana tem menos beleza, menos identidade e menos destino.
A Exposição Habitar Portugal – entre many splendoured things, como bem afirma Pedro Gadanho – traduz, 
assim, a imensa responsabilidade profissional e cívica dos arquitectos. Responsabilidade inseparável de 
responder melhor a cada problema e de fazer melhor em cada ação, em cada projeto e em cada obra. 
Responsabilidade inseparável da convicção otimista de poder melhorar o mundo, entregar felicidade e 
realizar bem-comum.

João Belo Rodeia - Presidente da Ordem dos Arquitectos
Habitar Portugal 2006/2008” - texto de abertura do catálogo



Concurso para a seleção do Comissariado para o 
HP_09/11

REGULAMENTO

I. Preâmbulo
O projeto Habitar Portugal  (HP) é uma iniciativa da Ordem dos Arquitectos (OA), cíclica e itinerante, que 
pretende aproximar os cidadãos da arquitetura e, em simultâneo, divulgar a mais recente arquitetura 
portuguesa, selecionada através de um comissariado designado pelo Conselho Directivo Nacional (CDN) da 
OA.
O projeto HP assenta num levantamento de obras construídas em Portugal e no estrangeiro por arquitectos 
portugueses, organizado por áreas geográficas e apresentado de 3 em 3 anos. 
Os Objetivos e o Regulamento do projeto HP foram aprovados pelo CDN aquando da sua implementação e 
a sua 1.ª edição foi  apresentada publicamente em 2003 durante as comemorações do Ano Nacional  da 
Arquitectura.

Habitar Portugal 2000/2002
exposição inaugural:   Cordoaria Nacional, Torreão Nascente, Câmara Municipal de Lisboa
comissário nacional:   Arq.º João Belo Rodeia
projeto expositivo:   Arq.ª Inês Lobo + Arq.ª Cristina Guedes

Habitar Portugal 2003/2005
exposição inaugural:   Centro Cultural de Belém
comissário geral:   Arq.º José Manuel Bandeirinha
projecto expositivo: Arq.º João Afonso + Pedrita

Habitar Portugal 2006/2008 
exposição inaugural:   Marina de Cascais, Câmara Municipal de Cascais
comissário nacional + projeto expositivo:   Arq.º Pedro Gadanho



II. Objeto
O CDN pretende pela primeira, à semelhança do que já sucede em iniciativas similares organizadas por 
instituições congéneres, proceder à seleção dum Comissariado para a edição do Habitar Portugal 
2009/2011 (HP_09/11) através da realização de um concurso aberto a todos os membros da OA.
Ao Comissariado competirá apresentar uma escolha de obras de arquitetura concluídas entre 2009/2011 
que considere as mais significativas e representativas da produção arquitetónica desse período, sendo as 
restantes tarefas inerentes à concretização da iniciativa da responsabilidade dos serviços técnicos do CDN.

III. Objetivos
O CDN definiu para a próxima edição do HP, à semelhança das edições anteriores, os seguintes objetivos:
a. Contribuir para o reforço do papel  da OA na promoção e divulgação da arquitetura portuguesa, 
entendendo o HP como uma ação fundamental para a promoção e implementação de uma política pública 
de arquitetura em Portugal, nomeadamente no que à participação e envolvimento da população e da 
administração diz respeito;
b. Contribuir para o alargamento e diversificação dos públicos da arquitetura, reforçando a articulação entre 
os arquitetos e a sociedade, através da adoção de formas comunicacionais simples mas de forte impacto, 
capazes de suportar um programa de itinerância nacional, articulado com as Câmaras Municipais, e 
internacional de baixo custo mas abrangente e eficaz.

IV. Competências do Comissariado
O Comissariado deverá cumprir as condições a seguir definidas, devendo a proposta a apresentar em 
resposta ao Concurso considerar estes pressupostos:
a. Ser constituído por um Comissário-Geral e por dois Comissários Regionais - um a Norte e outro a Sul;
b. Definir critérios de seleção das obras em conformidade com os objetivos definidos pelo CDN;
c. Apresentar uma seleção de obras de arquitetura concluídas entre 2009 e 2011, limitadas a um máximo de 
10 obras para cada uma das Áreas Metropolitanas de Lisboa e Porto,  a um máximo de 10 obras para o 
total  das duas Regiões Autónomas, Açores e Madeira, e a um máximo de 20 obras para cada uma das 
regiões Norte e Sul, às quais se poderão juntar obras construídas fora de Portugal, até um máximo de 10. A 
seleção será efetuada a partir de candidaturas individuais e de obras nomeadas pelos Comissários, de 
acordo com o presente Regulamento;
d. Compete ao Comissário-Geral coordenar os trabalhos do Comissariado e propor a inclusão de obras 
construídas no estrangeiro ;
e. O Comissário-Geral terá a obrigatoriedade de coordenar o seu trabalho e o do Comissariado com o das 
equipas de publicidade e produção da OA, assim como com os responsáveis pela edição online de 
conteúdos no site da OA, nos quais se possa incluir o HP;



f. Todo o material  utilizado no processo de seleção do HP será propriedade da OA e deverá ser 
disponibilizado ao grande público através de um site dedicado.

V. Natureza do Concurso
O concurso para seleção do Comissariado do HP_09/11, a nomear pelo CDN, com as competências acima 
definidas e tendo como objetivos os atrás referidos, desenvolve-se apenas numa fase, através da  
apresentação de candidaturas - receção, análise e seleção de uma proposta.
Caso o Júri  considere necessário realizar-se-ão reuniões com as equipas candidatas, bem como com os 
responsáveis no CDN pelo Pelouro Arquitetura, no sentido de as familiarizar com algumas questões 
relacionadas com a iniciativa.

VI. Elegibilidade
1. Os candidatos a Comissário-Geral e a Comissários Regionais têm de ser membros efetivos da OA, no 
pleno exercício dos seus direitos.
2. Os Comissários Regionais não se poderão candidatar em mais do que uma equipa,
3. Em tudo o omisso, aplicar-se-á o regime geral de incompatibilidades legalmente definido, nomeadamente 
pelo Código dos Contratos Públicos.

VII. Apresentação de Candidaturas
As Candidaturas deverão incluir a seguinte documentação:
a. Listagem dos membros do Comissariado, incluindo curriculum vitae (CV) de cada um, descrito 
detalhadamente e indicando, nomeadamente no âmbito da arquitetura, a experiência nas atividades de:
b. Curadoria;
c. Publicações;
d. Programação e Produção de Projetos Culturais;
e. Declaração de aceitação da Candidatura, no cargo estipulado, de cada um dos candidatos;
f. Texto elaborado pelos candidatos, com o máximo de 06 (seis) páginas, em formato A4, letra Arial, corpo 
11, espaçamento entre linhas de 1,5, contextualizando o papel do Comissariado atendendo às 
características específicas desta iniciativa, indicando a metodologia e critérios de seleção a adotar assim 
como uma calendarização das atividades do Comissariado.
A apresentação das candidaturas deverá ser realizada de forma electrónica, através do e-mail 
hp_09-11@ordemdosarquitectos.pt .
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VIII. Júri
1. O Júri  do Concurso será composto por cinco membros: três indicados pelo CDN, um dos quais presidirá 
aos trabalhos, um indicado pelo Conselho Diretivo Regional Norte e um pelo Conselho Diretivo Regional 
Sul. O Júri poderá solicitar o parecer técnico de elementos estranhos ao Júri.
2. O Júri  indicará ao CDN a Proposta que melhor responde aos objetivos estabelecidos neste Concurso. O 
Júri poderá considerar que as Propostas não respondem aos objetivos estabelecidos, não fazendo qualquer 
indicação ao CDN.
3. Todas as decisões do Júri deverão ser justificadas em Ata.
4. Se o Concurso se declarar vazio, ou se o Júri optar pela não seleção de qualquer Candidatura e não 
indicar uma Proposta ao CDN, poderá este determinar a abertura de um novo Concurso ou nomear um 
Comissariado.

IX. Responsabilidades
1. A OA não aceita qualquer responsabilidade adicional às explicitadas neste Regulamento, direta ou 
indiretamente decorrentes do Concurso.
2. Os autores das Propostas a concurso, ao apresentarem a sua Candidatura, aceitam integralmente o 
conteúdo do presente Regulamento.
3. O candidato a Comissário-Geral será o responsável pela Candidatura.

X. Bases contratuais
À equipa selecionada será adjudicado o Comissariado em conformidade com o estabelecido neste 
Regulamento e com a Proposta apresentada.
O valor dos honorários do Comissariado corresponderá ao valor hora mencionado na tabela de 
remunerações da OA  referente aos jurados.



XI. Informações e esclarecimentos
Todas os pedidos de informação ou esclarecimento deverão ser enviados por escrito para:
Ordem dos Arquitectos
Concurso HP_09/11
Travessa do Carvalho n.º 23
1249-003 Lisboa
T +351 213 241 110
F  +351  213 24 101
E   hp_09-11@ordemdosarquitectos.pt

XII. Calendário do concurso
Anúncio do concurso e publicação do Regulamento ................. 29 de junho, online no site da OA
Pedidos de esclarecimento, apresentados por escrito …........... até 11 de julho
Resposta aos pedidos de esclarecimento ….............................. 13 de julho
Entrega das propostas …............................................................ até 27 de julho
Resultados …..............................................................................   10 de agosto
Início dos trabalhos do Comissariado …..................................... setembro

ORDEM DOS ARQUITECTOS
Conselho Directivo Nacional

Pelouro Arquitectura

Lisboa,  junho de 2012
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