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!
A Comissão de Acompanhamento do PNAM 2015 quer agradecer, antes de mais, as manifestações de 
interesse pelo Prémio. 

Até à data regulamentar, 13 de Fevereiro de 2015, foram apresentados os seguintes pedidos de 
esclarecimento aos quais se dá publicamente resposta. 

!
P1 
Os autores de projecto precisam ser portugueses e inscritos na Ordem dos Arquitectos ou bastaria um 
representante português, inscrito na Ordem, com colaboração de outros autores estrangeiros? 

P1.1 
O projecto foi feito em parceria, arquitecto+equipa de designers. Deverá a equipa de designers constar 
na ficha de inscrição no campo 'Gab.Projeto/Autores' com o arquitecto ou no campo 'Colaboradores'? !
R1 
Entende-se que o(s) autor(es) do projecto deve(m), obrigatoriamente, estar registado(s) na Ordem dos 
Arquitectos (OA), independentemente da sua nacionalidade. Cada autor do projecto de arquitectura 
deverá fazer prova da sua inscrição, nos termos de 2.2.e) das referidas Normas. 

Nos termos de 2.1. das Normas Regulamentares da 3.ª edição do PNAM 2015, as obras candidatas 
devem ser “da autoria de arquitectos, membros com efectividade de direitos na Ordem dos Arquitectos”. 
As Normas Regulamentares não referem a questão da nacionalidade dos autores. 

Não se exclui a possibilidade de o(s) autor(es) poder(em) ter contado com a colaboração de outros 
técnicos, que não poderão ser considerados autores, não registados na OA. 

P2 
Na ficha de inscrição da obra existe a possibilidade de juntar dois painéis-síntese em formato A1 ou A0, 
e um CD/DVD com os elementos solicitados; estes elementos são de entrega obrigatória e, em caso 
afirmativo, é possível entregar apenas um painel A1? 

!
!
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R2 



Entende-se que podem ser entregues até dois painéis-síntese em formato A1 ao alto. Este é o formato 
obrigatório, competindo ao(s) autor(es) do projecto de arquitectura apresentar os elementos por si 
julgados suficientes para a caracterização da obra e para permitir a sua apreciação pelo Júri.  

Nos termos de 2.2. das Normas Regulamentares da 3.ª edição do PNAM 2015, a formalização das 
candidaturas é “efectuada mediante a apresentação de dois painéis-síntese (…) contendo elementos (…) 
suficientes para a caracterização e definição da obra”,  “CD/DVD” e outra documentação. 

Todos os elementos solicitados são de apresentação obrigatória, com excepção do disposto na alínea f), 
“filme e/ou maqueta”. 

Poderá ser entregue um único painel se o(s) autor(es) considerar(em) que os elementos constantes do 
mesmo garantem “a caracterização e definição da obra”. 

P3 
A memória descritiva tem de aparecer na totalidade nos painéis A1 ou é possível seleccionar apenas 
excertos daquela? !
P3.1 
A memória descritiva não pode ultrapassar os 2.000 caracteres incluindo espaços? !
P3.2 
A memória descritiva pode conter fotografias do edificado? !
A memória descritiva é o texto que consta dos painéis e que é enviado em formato digital em CD/DVD, 
como é referido em 2.2.b2) das Normas Regulamentares da 3.ª edição do PNAM 2015. Trata-se do 
mesmo texto.  

!
Nos termos de 2.2. das Normas Regulamentares da 3.ª edição do PNAM 2015, tanto nos painéis como 
nos ficheiros digitais enviados em CD/DVD, a memória descritiva, onde são caracterizados os materiais 
utilizados, tecnologia de construção e aspetos relativos à sustentabilidade, deverá apresentar-se com 
um máximo de 2.000 caracteres incluindo espaços. 

Não contém qualquer desenho ou imagens, que são enviados em ficheiros separados no mesmo CD/
DVD. 

P4 
O Regulamento não faz qualquer menção sobre identificação dos autores nos painéis A1. Deve ser 
omitida ou é opcional? !
P4.1 
A informação do autor (nome do atelier e colaboradores) deverá integrar os painéis? !
A informação relativa aos autores deverá constar unicamente da ficha de inscrição da obra, que contém 
outras informações relevantes acerca da mesma, nos termos de 2.2.c). 

Os painéis-síntese deverão conter “elementos gráficos e escritos para a caracterização e definição da 
obra”, de acordo com 2.2.a) das Normas Regulamentares da 3.ª edição do PNAM 2015.  



!
P5 
Uma obra que utiliza a madeira no revestimento interior enquadra-se nos critérios de selecção do 
prémio? 
!
Sim quando o autor considere estarem preenchidos os requisitos regulamentares. 

Nos termos de 2.1. das Normas Regulamentares da 3.ª edição do PNAM 2015, podem candidatar-se 
“obras que evidenciem o uso da madeira como material relevante na Arquitectura”. 

De acordo com o disposto nos números 3.3. e 3.4. do Regulamento Geral - Valores e Normas 
Regulamentares Gerais do PNAM, a obra deve “incorporar um volume relevante de madeira e/ou seus 
derivados”, desejavelmente “em percentagem significativa de produção nacional”.   

A obra deverá “refletir a qualidade, o potencial para a inovação e a versatilidade da madeira e, 
simultaneamente, promover soluções qualificadas de construção sustentável”. 


