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CONTRATO 

Entre 

Ordem dos Arquitectos, pessoa colectiva nº 500802025, com sede em Lisboa, na Travessa do 

Carvalho, nº 23, representada neste acto pelo Presidente do Conselho Directivo Nacional, 

Arquitecto João Santa-Rita, adiante designado por Ordem dos Arquitectos; 

e 

Comissariado da Iniciativa “Habitar Portugal 2012/2014, constituído pelo Arquitecto …………….como 

Comissário Nacional, Arquitecto ……………. como comissário Regional do Norte e Arquitecto 

………………………. como Comissário Regional Sul, adiante designado por “Comissariado”; 

!
Considerando que a Ordem dos Arquitectos promove de três em três anos a iniciativa “Habitar 

Portugal” (HP), com o objectivo de contribuir para o reforço do papel da OA na promoção e 

divulgação da arquitectura portuguesa e no alargamento e diversificação dos públicos da 

arquitectura; 

!
Considerando que “Habitar Portugal” consubstancia-se no levantamento e selecção de obras de 

arquitectos portugueses com vista a uma mostra pública itinerante; 

!
Considerando que o levantamento e selecção de obras são efectuados por um Comissariado 

seleccionado através de concurso aberto a todos os membros da Ordem dos Arquitectos; 

!
É celebrado o contrato constante das cláusulas e condições seguintes: 

!
Cláusula Primeira 

1 - Pelo presente contrato o Comissariado obriga-se a apresentar uma selecção de obras de 

arquitectura, projectadas por membros com efectividade de direitos na OA, concluídas em 2012, 
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2013 e 2014, consideradas as mais significativas e representantes da produção arquitectónica 

daqueles anos. 

2 - A selecção de obras é limitada a um máximo de 10 para cada uma das Áreas Metropolitanas de 

Lisboa e Porto, a um máximo de 10 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. 

3 - O Comissariado é constituído por um comissário nacional que coordena os trabalhos e propõe 

a inclusão de obras de arquitectos portugueses construídas no estrangeiro e por dois comissários 

regionais “Norte” e “Sul”, responsáveis pela selecção – no âmbito da competência da Secção 

Regional do Norte – nas áreas correspondentes aos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, 

Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda – e no âmbito da competência da Secção 

Regional do Sul – nos distritos de Castelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja, 

Setúbal e Faro, bem como as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

4 - A selecção de obras será efectuada quer a partir de candidaturas individuais quer de obras 

indicadas pelos comissários, com o devido consentimento dos seus autores, devendo recair 

sobre uma obra por autor ou em caso de co-autoria, duas obras de um mesmo autor, no máximo. 

5 - As obras seleccionadas deverão ser visitáveis pelo público ou, em caso de não ser possível, 

terem uma expressão marcante no ambiente construído. 

6 - Todo o material utilizado no processo de selecção do HP será propriedade da OA e será 

disponibilizado ao público através de um website dedicado. 

7 - As obras seleccionadas serão apresentadas ao público em exposições a inaugurar em Lisboa, 

no Porto e num programa de itinerância que prevê mais 12 mostras em outras localidades 

nacionais. 

!
Cláusula Segunda 

O Comissariado obriga-se a programar e acompanhar as diversas iniciativas previstas no 

Regulamento, nomeadamente a programação paralela no âmbito das exposições, nacionais e 
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itinerância, promovendo visitas guiadas, conferências, debates e outras actividades que as 

dinamizem incumbindo-lhe a selecção e a redacção de textos que acompanham a apresentação 

da edição HP 2012/14. 

!
Cláusula Terceira 

1 - O Comissariado obriga-se ainda a participar no júri do concurso para a concepção de um 

espaço físico/objecto expositivo, denominado BOX HP 2012/14, constituído por uma “black box” 

para visionamento vídeo. 

2 - Incumbe ao Comissariado a concepção do projecto expositivo, em consonância com os 

resultados do concurso, podendo para esse efeito recorrer a elementos externos. 

!
Cláusula Quarta 

1 - Pelo presente contrato a Ordem dos Arquitectos obriga-se a assegurar as condições 

necessárias ao desenvolvimento e promoção da edição Habitar Portugal 2012/14, 

nomeadamente através da constituição de uma equipa de trabalho composta por funcionários do 

CDN que ficará responsável pela produção e comunicação do projecto. 

2 - A Ordem dos Arquitectos obriga-se a proceder aos contactos institucionais com parceiros, 

patrocinadores e/ou outros intervenientes no processo, assim como todas as questões práticas 

de produção - exposições nacionais (Lisboa e Porto) e Itinerância (todo o país), publicação JA 

dedicada ao Habitar Portugal 2012/14 e demais actividades paralelas desenvolvidas neste 

âmbito incluindo a gestão financeira do projecto. 

!
Cláusula Quinta 

Incumbe à Ordem dos Arquitectos promover e dinamizar as iniciativas seguintes: 

a) Lançamento de um concurso para desenvolvimento da imagem HP2012/14, com as 

respectivas adaptações gráficas e suportes media; 

b) Escolha e critérios de organização dos meios de divulgação; 
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c) Promoção e divulgação do projecto; 

d) Assegurar os meios técnicos e recursos humanos para o desenvolvimento do projecto; 

e) Lançamento publicação do regulamento do Habitar Portugal 2012/14; 

f) Organização e montagem das exposições, assim como produção da publicação JA Habitar 

Portugal 2012/14, folheto e demais meios de divulgação, ouvido o Comissariado; 

g) Organização da cerimónia solene de apresentação das obras seleccionadas; 

h) Contactos institucionais, celebração de parcerias estratégicas, escolha de locais e critérios de 

organização das exposições Habitar Portugal 2012/14, ouvido o Comissariado; 

i) Assegurar uma área do patrocinador no decorrer das exposições (nacionais e itinerância), um 

espaço autónomo, paralelo e de promoção institucional; 

j) Assegurar a realização de conferências técnicas de materiais do patrocinador no decorrer das 

exposições (nacionais e itinerância); 

!
Cláusula Sexta 

Como contrapartida das obrigações assumidas neste contrato pelo Comissariado a Ordem dos 

Arquitectos obriga-se a pagar os seguintes valores globais: Comissário Nacional € 5.000,00 

(cinco mil euros), Comissário Regional Norte € 4.000,00 (quatro mil euros), Comissário Regional 

Sul € 4.000,00 (quatro mil euros). 

!
Cláusula Sétima 

O pagamento das quantias referidas na cláusula anterior será efectuado da forma seguinte: 

25% com a selecção pela OA do Comissariado e respectiva assinatura do contrato; 

25% com a selecção de obras do projecto HP 2012/14 e com a entrega e aceitação pela OA do 

projecto expositivo da Grande Exposição em Lisboa; 

30% com a entrega e aceitação pela OA do projecto curatorial da edição especial do Jornal 

Arquitectos HP 2012/14; 

20% com a entrega do projecto curatorial/programação das 12 itinerâncias; 

    4



!!!!!!!!
!

Cláusula Oitava 

A Ordem dos Arquitectos poderá rescindir livremente e a todo o tempo este contrato no caso de 

incumprimento pelo Comissariado, ou de algum dos seus elementos, das obrigações constantes 

do mesmo. 

!
Cláusula Nona 

Ordem dos Arquitectos e o Comissariado elegem o foro da Comarca de Lisboa como o único para 

dirimirem entre si qualquer questão relacionada com este contrato, nomeadamente aplicação ou 

interpretação das suas cláusulas, com expressa renúncia a qualquer outro. 

!
Lisboa,    de Abril de 2015 

!
!
!
!
!

ORDEM DOS ARQUITECTOS    COMISSARIADO
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