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geometria e materialidade possam variar para 
se integrar em espaços diversos e acomodar 
os vários suportes expositivos da mostra.

4. Requisitos

As propostas de cloud hp 2012–14 
deverão cumprir os seguintes requisitos:

1. aludir de forma directa ou indirecta às 
empresas patrocinadoras reconhecendo 
a sua importância na edição HP 2012–14, 
integrando de forma visível, no seu ‘exterior’, 
o logótipo da Ordem dos Arquitectos e 
dos patrocinadores cinca e mapei; 

2. ser uma construção de carácter provisório 
e reutilizável com considerações ecológicas;

3. permitir uma rápida montagem  
– exequível num máximo de 1 (um) dia –  
e desmontagem – máximo 1 (um) dia;

4. ter flexibilidade por forma a facilmente se 
adaptar a diferentes espaços de acolhimento; 

5. ser constituído por componentes duradouros, 
de fácil transporte e manutenção; 

6. prever o seu próprio fim após 
cumprir o programa de itinerância 
da exposição HP 2012–14;  

7. ocupar uma área máxima de 25 m2, não 
ultrapassar a altura de 2,50m e prever:

7. 1 expositor/suporte para 
materiais de apoio;

7. 2 arrecadação de material;

7. 3 iluminação, pontos de ligação 
de electricidade e internet;

7. 4 equipamento(s) de projecção, 
colunas de som, etc.

8. ter um valor de construção máximo 
de 10.000€ (dez mil euros) – não 
considerando os equipamentos técnicos;

5. Destinatários

O concurso de concepção destina-se a 
arquitectos inscritos na oa, cuja inscrição 
não esteja suspensa, que não se encontrem 
impedidos por qualquer sanção disciplinar 
e com as suas quotas regularizadas 
na data da entrega do processo de 
candidatura, sendo admitida a concurso 

1. Enquadramento

As exposições Habitar Portugal (HP) 
destinam-se a apresentar e a divulgar a 
melhor arquitectura nacional a diversos 
públicos, através das obras seleccionadas 
pelos comissários das respectivas edições 
trianuais, que convocam leituras críticas sobre 
a produção actual dos arquitectos portugueses. 
Nas edições passadas, a concepção do 
projecto expositivo HP foi da responsabilidade 
de diferentes autores que se apoiaram nas 
características dos locais de exposição para 
desenvolverem modelos expositivos próprios.

Para a edição HP 2012–14 o cdn (Conselho 
Directivo Nacional) decidiu desafiar os 
seus membros a apresentar propostas, 
através de um Concurso de Concepção, 
para um dispositivo expositivo.  

2. Objectivo

Este concurso de concepção tem como objectivo 
a criação de um dispositivo expositivo, um 
receptáculo de apresentação das obras de 
arquitectura seleccionadas pelo comissariado 
HP 2012–14, a que se chamou cloud hp 
2012–14, cuja missão é também promover 
os seus patrocinadores – cinca e mapei. 

Após a exposição inaugural em Lisboa, a cloud 
hp 2012–14 seguirá um programa de itinerância 
que inclui uma exposição no Porto e mais 
12 no território nacional, ocupando de forma 
temporária diferentes espaços de acolhimento.

3. Cloud HP 2012–14

O dispositivo expositivo ou cloud hp 2012–
14 deverá prever a possibilidade de serem 
exibidos vídeos e outro tipo de montagens e 
apresentações, como fotografias e desenhos, 
das cerca de 80 obras seleccionadas. Deverá 
também permitir expor material e informação 
comercial das empresas patrocinadoras.

O público deve ser envolvido na presença da 
cloud hp 2012–14; um espaço que não tem 
necessariamente de recorrer aos conceitos de 
interior e exterior (apesar de querer promover 
visionamentos vídeo), pertencente ao campo da 
arquitectura e, ao mesmo tempo, um objecto 
ocupante do interior de um espaço que acolha 
a exposição HP 2012–14, cuja volumetria, 
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8. Apresentação dos Trabalhos

Os trabalhos devem estar organizados 
de forma anónima e ser entregues num 
invólucro fechado e opaco, que deverá conter 
os dois painéis A1 ao alto e dois invólucros 
igualmente opacos: invólucro 1 e invólucro 2. 
O invólucro 1 deverá conter os documentos 
e o invólucro 2 deverá conter a descrição 
da proposta. No invólucro exterior deverá 
estar inscrito “cloud hp 2012–14”.

No invólucro 1 (Documentos) deverá 
estar inscrita exclusivamente a palavra 
“documentos”. Este invólucro conterá:

•	  Documento de identificação do(s) 
autor(es) da proposta (Anexo 1 
do presente Regulamento);

•	  cd com selecção de conteúdos para 
divulgação/publicação e arquivo 
contendo também cópia em formato 
pdf (aberto) de toda a documentação 
apresentada e dos painéis A1.

No invólucro 2 (Proposta) deverá estar 
inscrita exclusivamente a palavra 
“proposta”. Este invólucro conterá um 
caderno formato A4. O conteúdo desse 
caderno será, no mínimo, o seguinte:

•	  Capa contendo exclusivamente a 
inscrição “cloud hp 2012–14”.

•	  Descrição escrita da proposta com um 
mínimo de 2 (duas) e um máximo de 
6 (seis) páginas A4, com letra de, pelo 
menos, 10 pontos, em que constem, 
nomeadamente, conceitos, definição 
construtiva/estrutural, organização 
dos vários elementos e espaços 
requeridos e demais elementos que os 
concorrentes considerem necessários 
à boa compreensão da proposta.

9. Processo de Selecção 

No início da avaliação das propostas o júri 
estabelecerá uma metodologia de avaliação, 
tendo como referência os parâmetros indicados 
no ponto 10 do presente Regulamento.
As propostas passarão a ser apreciadas de 
acordo com a metodologia estabelecida.

Para além do relator, a designar pelo Presidente 
não necessariamente de entre os elementos 

uma única proposta por concorrente.
São admitidas a concurso propostas em  
co-autoria desde que todos os autores estejam 
com a inscrição em vigor na oa e no pleno 
exercício dos seus direitos e deveres.

6. Concurso

1. O concurso de concepção 
decorre numa só fase.

2. Os concorrentes, sob anonimato, são 
convidados a apresentar uma ideia/conceito, 
em dois painéis de formato A1, ao alto, 
integrando os elementos gráficos que permitam 
compreender a proposta, incluindo:

•	 1 corte construtivo à escala 
1/20 ou 1/10 da solução;

•	 1 planta de equipamento com 
localização e descrição do mobiliário/
equipamentos a utilizar;

•	 1 orçamento com os custos de construção 
discriminados (não considerando os 
custos com equipamentos técnicos).

Aos concorrentes melhor classificados, de 
acordo com os parâmetros de avaliação das 
propostas, será entregue o valor dos prémios 
definidos no ponto 13 deste Regulamento.

7. Júri

O projecto vencedor será escolhido por um júri 
constituído na sua maioria por arquitectos. 

Os elementos do Júri são nomeados por:

•	 Presidente do Júri e um vogal nomeados 
pelo Conselho Directivo Nacional;

•	 Secção Regional Sul da 
Ordem dos Arquitectos

•	 Secção Regional Norte da 
Ordem dos Arquitectos

•	 Comissariado HP 2012–14;
•	 Patrocinador cinca;
•	 Patrocinador mapei.

Este júri poderá ser assessorado por técnicos 
especialistas das empresas patrocinadoras. 
Esses especialistas deverão, por solicitação 
do júri, emitir opinião sobre a viabilidade de 
utilização dos materiais propostos nas diversas 
situações enunciadas nas ideias apresentadas.
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da oa inscrevem no invólucro exterior 
a data e hora de entrada da proposta 
na Ordem dos Arquitectos. 

As candidaturas enviadas por serviço 
postal deverão ser registadas com aviso de 
recepção e deverão dar entrada na Ordem 
dos Arquitectos antes da data e hora limite 
para a entrega presencial das propostas.

No caso de entrega por serviço postal, o 
invólucro com a inscrição no rosto “Concurso 
cloud hp 2012–14” deve ser colocado 
dentro de um envelope opaco e enviado por 
correio registado para o endereço indicado. 
O invólucro com a inscrição “Concurso 
cloud hp 2012–14” será entregue ao júri, 
sem qualquer elemento que o identifique, por 
forma a garantir o anonimato do concorrente. 

13. Prémios

1.º Classificado  
Prémio de 2 500€

2.º e 3.º Classificados
Prémio de 1 250€

Menção Honrosa
Sem valor pecuniário

14. Calendário

Lançamento do Concurso 
24 Junho 2015

Pedidos de Esclarecimento
até 03 Julho 2015

Respostas aos Pedidos  
de Esclarecimento
até 13 Julho 2015

Entrega das Propostas 
até 27 Julho 2015 (17h00)

Avaliação das Propostas
até 31 Julho 2015

Anúncio de Resultados
até 5 Agosto 2015

do júri, as reuniões do júri serão restritas aos 
elementos que o compõem e aos assessores 
técnicos, sendo lavradas actas das mesmas.

O júri poderá considerar não atribuir qualquer 
um dos prémios previstos, caso nenhum dos 
trabalhos apresentados cumpra os requisitos 
referidos no ponto 4 do presente Regulamento.

Da decisão do júri não existirá recurso. 

10. Parâmetros de Selecção 
das Propostas

Qualidade conceptual 25%
Exequibilidade da proposta 25%
Inter-relação entre os vários elementos de 
tecnologia de construção propostos 20% 
Custo da construção 20%
Carácter sustentável da intervenção 10%

11. Pedidos de Esclarecimento 
e Respostas

Qualquer pedido de esclarecimento 
deverá ser enviado para o email 
dp@ordemdosarquitectos.pt
até à data definida em calendário. O espaço 
reservado ao assunto deve ser preenchido 
com o título: “cloud hp 2012–14”.

As respostas aos pedidos de esclarecimento 
serão disponibilizadas, de acordo com 
o calendário, num único documento 
publicado no website da Ordem dos 
Arquitectos (www.arquitectos.pt).

12. Entrega das Propostas

As propostas deverão ser entregues 
na seguinte morada:

Ordem dos Arquitectos 
(Conselho Directivo Nacional)
Concurso cloud hp 2012–14
Travessa Carvalho 23
1249-003 Lisboa

No acto da entrega presencial das 
candidaturas, os serviços da oa entregam 
ao concorrente um recibo de recepção.
Todas as candidaturas entregues após a data 
e hora limites serão excluídas de qualquer 
avaliação pelo júri. Para tal fim os serviços  



Nome completo do(s) autor(s) 

Nome(s) a divulgar publicamente
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Anexo I
Ficha de 
inscrição

Nº membro(s) oa 

Telefone/Telemóvel 

Email 

Entrego

 Dois Painéis-síntese A1, ao alto

 Proposta em caderno A4

 cd/dvd com os elementos 
solicitados 

Data e Assinatura


