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PRÉMIO
ESTÁGIOS 

EM  
PORTUGAL  

E  NO  
MUNDO

1 | APRESENTAÇÃO E OBJECTIVOS

O Prémio “Estágios em Portugal e no Mundo” é uma iniciativa do Conselho Directivo 
Regional do Sul, organizada e desenvolvida pelo Conselho Regional de Admissão Sul 
(CRAS), cujo objectivo é promover e divulgar a experiência ocorrida durante o período 
de estágio para acesso à Ordem dos Arquitectos.

Tratando-se de um período fundamental na vida dos futuros profissionais, no desafio 
agora lançado propõe-se registar e divulgar as experiências e apresentar a forma 
como são conduzidas as obras físicas em que os arquitectos trabalham, assim como se 
pretende fomentar e abrir um espaço para a mostra das histórias e experiências únicas 
ocorridas em Portugal e no estrangeiro.

Poucas vezes os arquitectos podem ter um período tão rico de aprendizagem como 
este. Tanto nas boas como nas más experiências, o período de acesso à profissão marca 
quem o faz. É esse facto que se pretende divulgar e valorizar.

2 | DESTINATÁRIOS

A este prémio poderão candidatar-se os membros efectivos com inscrição em vigor que 
tenham concluído o estágio profissional até ao lançamento do presente prémio, ao abri-
go do Regulamento de Inscrição   (RI – Setembro 2006).
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3 | IMPEDIMENTOS

Estão impedidos de participar:

• Membros do Júri;

• Membros dos Órgãos Sociais da Ordem dos Arquitectos, e respectivas secções, dele-
gações e núcleos;

• Funcionários e colaboradores da Ordem dos Arquitectos e respectivas secções, dele-
gações e núcleos;

• Elementos/funcionários das entidades patrocinadoras ou parceiras do presente con-
curso;

• O cônjuge, parente ou afim em 2ºgrau ou linha directa ou colateral e os sócios dos 
elementos referidos nos pontos supra citados.

4 | ESCLARECIMENTOS

Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Conselho Regional de 
Admissão e enviados para o e-mail: premioestagios@oasrs.org 

5 | APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS

– A cada candidato só é permitida a apresentação de uma proposta;

– As propostas não podem ser realizadas em co-autoria.

Os candidatos poderão dar largas à sua imaginação, apresentando a sua história em 
forma de um diário, prosa, banda desenhada, ou qualquer outro tipo de registo. Preten-
de-se sobretudo perceber o que circunda à volta deste período, desde as experiências 
pessoais até às profissionais, as esperanças e as decepções, no fundo a história desse 
tempo.

5.1 | Formalização

Cada candidato terá que entregar os seguintes elementos:

• Formulário da Candidatura, que se disponibiliza em anexo ao presente regulamento 
ou no site www.premioestagiosoasrs.wordpress.com, devidamente preenchido;

• Proposta de Caderno;



3

5.2 | Modo de apresentação do Caderno

As candidaturas deverão ser apresentadas:

• Conforme página matriz disponível para visualização no blog www.premioestagio-
soasrs.wordpress.com, em pdf, em formato caderno (como planos de um livro) com um 
máximo de 24 páginas A5, em formato vertical, devendo existir uma pequena biografia 
na primeira página.

• Obrigatoriamente redigidas em língua portuguesa.

• Em CD com resolução para impressão, formato PDF com 300dpi.

5.3 | Entrega

As candidaturas deverão ser dirigidas ao Conselho Regional de Admissão da Ordem 
dos Arquitectos e entregues na sede da OASRS, na Travessa do Carvalho, 23-25, em 
Lisboa, até ao último dia do prazo previsto no Calendário, dentro do horário de funcio-
namento da Secretaria.

No caso de envio por serviços postais, a mesmo terá de ser efectuado até às 24h00 
(GMT Lisboa) do prazo definido no Calendário, e enviado por correio registado com 
aviso de recepção, que servirá de recibo e prova da data de entrega, sendo o candidato 
o único responsável pelos atrasos que eventualmente se verifiquem.

A OASRS validará assim apenas as candidaturas que dêem entrada até à data e hora 
limites para entrega das candidaturas

6 | CRITÉRIOS DE SELECÇÃO

– De todas as candidaturas recebidas serão premiadas no máximo 5 propostas. 

– A totalidade das propostas seleccionadas serão expostas na Galeria da OASRS.

– Os 5 premiados serão convidados a apresentar em género de conferência no Anfite-
atro da OA.

7 | CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO

– Excelência e clareza da proposta enquanto esforço criativo;

– Espírito crítico e capacidade de comunicação.
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8 | EXCLUSÕES

São considerados motivos de exclusão:

• A entrega ou recepção das candidaturas fora dos prazos estipulados;

• O não cumprimento das condições de participação descritas no presente regula-
mento;

• A não entrega de qualquer um dos elementos de formalização de candidatura so-
-licitados no presente regulamento, excepto se a sua falta não for fundamentada-mente 
considerada essencial pelo Júri.

9 | PRÉMIOS

– Prémio - impressão do caderno de registo, declaração de participação e cheque de 
500€.

10 | JÚRI

O Júri será composto por 3 elementos, a anunciar posteriormente.

Os membros do Júri devem eleger, entre si, o Presidente e definir o método de aplica-
ção dos critérios de selecção.

Todas as deliberações são tomadas por maioria simples de voto, não havendo lugar a 
abstenções.

Da decisão do Júri não haverá recurso.

11 | PROPRIEDADE E DIREITOS DE AUTOR

Passarão a ser propriedade material da OASRS, sem prejuízo dos direitos de pro-
priedade intelectual e artística dos seus autores, todos os elementos entregues pelos 
concorrentes.

A OASRS reserva o direito de divulgar, pelos meios que entender mais convenientes, 
os elementos entregues pelos concorrentes seleccionados.

A OASRS reserva ainda o direito de registar, em vídeo, a conferência que vier a ser 
proferida pelos seleccionados, dela podendo fazer uso, sem prejuízo dos direitos de 
propriedade intelectual e artística dos seus autores.
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12 | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO

Das propostas seleccionadas será feita uma exposição, com registos estatísticos e por-
menores sobre o acesso à Ordem. Com esta mostra pretende-se através de uma  visão 
holística completar as propostas apresentadas.

À referida mostra seguir-se-á uma  exposição itinerante que a Ordem dos Arquitectos 
pretende levar a todo o território nacional.

13 | CONTACTOS

Conselho Regional de Admissão da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos
Travessa do Carvalho nº 23
1249-003 Lisboa

Tel: +351 213 241 140
Fax: +351 213 241 169
E-mail: premioestagios@oasrs.org
Blog: www.premioestagiosoasrs.wordpress.com
Coordenadas GPS: 38.707872 -9.145642
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ANEXO 1 | FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

Nome completo  ____________________________________________________

Data de nascimento _____/______/______

BI/CC/Passaporte _______________  Emissão  ___________ Validade _________

NIF ______________

Residência _______________________________________________________

Telefone ____________ Telemóvel _____________ E-mail ____________________

Número de Membro Efectivo na Ordem dos Arquitectos _________

Declaro que as informações que precedem são completas e exactas 

Data   ____/_____/______

Assinatura _________________________________________________________

A preencher pelos serviços da OA

Data  ______/______/_______

Assinatura _________________________________________________________

Nota:

O original deste Formulário deverá ser inserido no invólucro da proposta.

No acto de entrega da proposta deverá ser apresentada uma cópia do Formulário de Candidatu-
ra, devidamente preenchida,  que será validada e funcionará como comprovativo da entrega.
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ANEXO 2 | Calendário

ETAPAS INíCIO CONCLUSÃO

Lançamento do Prémio 15 Fevereiro 2013

Recepção das propostas 15 Fevereiro 2013 15 Abril 2013

Apreciação do Júri 16 Abril 2013 29 Abril 2013

Anúncio dos resultados 30 Maio 2013

Exposição dos trabalhos 30 Maio 2013 14 Junho 2013

ANEXO 3 | Matriz

A matriz pode ser visualizada em: www.premioestagiosoasrs.wordpress.com


