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4

A resposta a este concurso deve apresentar 
também uma proposta à questão da 
representação dos conteúdos das 80 
obras? Ou seja, tipo de suportes, tipo de luz, 
dimensões e painéis, etc.

O autor da proposta deve considerar, em 
coerência com a concepção que apresenta, 
possibilidades de representação dos conteúdos 
das obras, a serem posteriormente definidos 
pelos comissários. Conforme Regulamento 
do Concurso Cloud HP12-14, o dispositivo 
deverá prever a possibilidade de todas as 
obras seleccionadas, cerca de 80, serem 
apresentadas em painéis, desenhos, fotografias 
ou formatos digitais. Todos os requisitos 
a cumprir são enunciados no ponto 4. do 
Regulamento do Concurso Cloud HP12-14.

5

Está vedada a participação neste concurso a 
elementos do júri da escolha dos comissários 
desta edição, ou a quaisquer outros arquitectos 
que tenham tido uma relação contratual 
recente com a Ordem dos Arquitectos? 

Não. De acordo com o estipulado no ponto 5.  
do Regulamento do Concurso Cloud HP12-14, 
podem concorrer todos os 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 
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

Gostaria de saber se eu, inscrito como 
estagiário na OA e a realizar o estágio até 
Janeiro, posso participar no Concurso de 
Concepção: Cloud Habitar Portugal  
2012-14 ou se é necessário estar já  
inscrito como arquiteto?

Não. Um membro estagiário não é 
um membro efectivo da OA. 

1

É possível obter o contacto directo de alguém 
nas empresas patrocinadoras para esclarecer 
dúvidas sobre os produtos que eventualmente 
possamos considerar utilizar  
na proposta?

Os contactos dos respectivos gabinetes 
técnicos dos patrocinadores Habitar Portugal, 
CINCA e MAPEI, são os seguintes:

CINCA
Luís Mota
lpm@cinca.pt
919316775
 
MAPEI
Miguel Duarte
m.duarte@mapei.pt
911140104

2

Da leitura do regulamento, o orçamento 
dos custos de construção são para exibir 
nos painéis. Será possível colocar este item 
somente no dossier A4?

Não. Conforme ponto 6. do Regulamento 
do Concurso Cloud HP12-14 o orçamento 
dos custos de construção discriminados 
deverão constar nos painéis A1

3

Além do prémio, a pagar à equipa vencedora, 
está previsto qualquer tipo de outros 
honorários pós-concurso? Das 14 exposições 
previstas (2+12) será certamente necessário 
efectuar alguns ajustes ao layout conforme 
referido no regulamento, de quem será a 
responsabilidade e encargo desses trabalhos?

Não se encontram previstos quaisquer outros 
honorários para além daqueles que são referidos 
no Regulamento do Concurso Cloud HP12-14. 
Qualquer adaptação do layout expositivo 
será da responsabilidade do comissariado.



Esclarecimentos
Cloud HP12–14 

3/5

10

Qual o espaço pretendido para expor  
os produtos dos patrocinadores?

O espaço não se encontra definido. De acordo 
com o estipulado no ponto 3. do Regulamento 
do Concurso Cloud HP12-14, o dispositivo deverá 
permitir que as empresas patrocinadoras tenham, 
no dispositivo, possibilidade de expôr material e 
informação comercial (possivelmente catálogos).

11

A intenção do dispositivo é ser visualizado num 
espaço a céu aberto, interior ou ambos? Este 
necessita de cobertura?

Não se encontra prevista qualquer implementação 
da Cloud HP em ambiente exterior. Após as 
exposições em Lisboa e Porto, a Cloud HP 
2012–14 seguirá um programa de itinerância 
em 12 localizações no território nacional, 
ocupando de forma temporária diferentes 
espaços (interiores) de acolhimento. Não obriga 
a que o dispositivo tenha qualquer cobertura.

12

Quais os equipamentos técnicos  
a não considerar no cálculo dos valores  
de construção? (AVAC?)

Os equipamentos técnicos devem ser referidos e 
descritos na proposta - por exemplo, projectores, 
LCD, plasmas, telas de projecção, iluminação, 
som, etc.; para efeitos de orçamento dos custos 
de construção os custos dos equipamentos 
previstos não deverão ser considerados.

13

Os 25m2 de limite são para a estrutura em 
si ou será possível o dispositivo variar a sua 
geometria e aumentar a sua área de ocupação?

Será possível o dispositivo variar a sua 
geometria e aumentar a sua área de ocupação, 
conforme o espaço de acolhimento. Os 
25m2 serão a área máxima de ocupação que 
o dispositivo expositivo terá de respeitar 
para o menor espaço de acolhimento. 

7

Existe algum prazo limite para as inscrições? 
E por que via deverão estas ser submetidas? 
(email, CTT)

Conforme estipulado no ponto 14. do 
Regulamento do Concurso Cloud HP12-14 - 
Calendário - o prazo limite para entrega das 
propostas é o dia 27 de Julho de 2015, até às 17h.
As condições da entrega das propostas 
encontram-se definidas e detalhadas no 
ponto 12. do Regulamento do Concurso Cloud 
HP12-14. As propostas deverão ser entregues 
presencialmente ou enviadas por serviço postal 
para a Ordem dos Arquitectos (Conselho 
Directivo Nacional) Concurso Cloud HP 2012–14, 
Travessa Carvalho 23, 1249-003 Lisboa,

8

O dispositivo terá de ter a capacidade para 
expor de forma física todas as 80 obras? Isto 
é se todas serão apresentadas em painéis/ 
desenhos, ou alguma serão apenas em modo 
vídeo? Existe a necessidade de fornecer 
espaço para expor maquetas?

Não. Conforme Regulamento do Concurso 
Cloud HP12-14, o dispositivo deverá prever a 
possibilidade de todas as obras seleccionadas, 
cerca de 80, serem apresentadas em 
painéis, desenhos, fotografias ou formatos 
digitais. Isto é, a apresentação das obras 
não terá necessariamente de ter uma forma 
física. Todos os requisitos a cumprir são 
enunciados no ponto 4. do Regulamento do 
Concurso Cloud HP12-14. As maquetas ou 
quaisquer objectos tridimensionais não são 
considerados como conteúdo expositivo.

9

Existe um espaço predeterminado para  
a exposição de cada obra?

Não. O dispositivo deverá prever a possibilidade 
de todas as obras seleccionadas, cerca 
de 80, serem apresentadas em painéis, 
desenhos, fotografias ou formatos digitais.
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arrecadados? Qual o limite de área  
que este requisito deve prever?

Não estão definidos nem os objectos a arrumar 
nem a área que este espaço de arrecadação 
deve ter. A proposta deverá apresentar uma 
solução de acordo com os equipamentos 
técnicos previstos, o material e informação 
comercial bem como qualquer outro material 
de apoio que careça de arrumação.

19

No ponto 4.7.3 do Regulamento do 
Concurso em causa, deve ser previsto um 
dispositivo de wireless ou entradas para 
cabos de rede?

Caberá ao autor responsável pela proposta 
apresentar uma solução para os pontos de 
ligação de electricidade e internet. Nos termos 
dos pontos 4. e 6. do Regulamento do Concurso 
Cloud HP12-14 todos os equipamentos técnicos 
devem ser referidos e descritos na proposta.

20

Relativamente ao ponto 3 Cloud HP 2012–
14 do Regulamento do Concurso em causa, 
existem tamanhos standard ou limites de 
dimensões para os elementos gráficos a 
expor? Devemos considerar a exposição de 
objectos tridimensionais?

Os conteúdos expositivos serão definidos 
em função da proposta seleccionada no 
pressuposto que o dispositivo deverá prever a 
possibilidade de todas as obras seleccionadas, 
cerca de 80, serem apresentadas em painéis, 
desenhos, fotografias ou formatos digitais. As 
maquetas ou quaisquer objectos tridimensionais 
não são considerados como conteúdo expositivo.

21

Relativamente aos Objectivos, ponto 
2 do Regulamento do Concurso em 
causa, o dispositivo deve ser um espaço 
expositivo (cujo programa é integrar e expor 
todas as obras em simultâneo, criando 
um novo espaço dentro de cada espaço 
de acolhimento) ou pode ser um objecto 
expositivo (que serve um, ou um conjunto 
de diferentes trabalhos e que se multiplica 

14

Os 2,5m de altura limite é referente ao pé 
direito ou a altura total da estrutura em si?

O dispositivo a construir, montado e servindo 
o seu propósito expositivo, não deverá 
ultrapassar os 2,5m de altura total.

15

Há alguma estimativa quanto à dimensão 
necessária para o espaço de armazenagem? 
Qual a dimensão esperada dos objetos  
a serem armazenados?

Não existe qualquer estimativa; a proposta 
deverá apresentar uma solução de acordo 
com os equipamentos técnicos previstos 
e a arrumação de material e informação 
comercial e outro material de apoio.

16

O visionamento da exposição é exclusivo ao 
interior do dispositivo ou pode também ser 
visionada pelo seu exterior?

O público deve ser envolvido na presença da 
Cloud HP 2012-14 não tendo o dispositivo 
necessariamente de recorrer aos conceitos 
de interior e exterior. Competirá ao autor 
da proposta definir as possibilidades 
de visionamento da exposição.

17

No ponto 4.7.1 do Regulamento do Concurso 
em causa, que tipo de materiais de apoio 
devem ser considerados?

Não estão definidos. O autor da proposta 
deverá considerar a possibilidade de diferentes 
materiais de apoio, considerando a exposição 
e actividades paralelas – por exemplo, 
conversas, debates, visitas guiadas, etc. a serem 
posteriormente definidos pelo comissariado.

18

No ponto 4.7.2 do Regulamento do 
Concurso em causa, que tipo de objectos 
devem ser considerados para serem 
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consoante a totalidade de obras a expor,  sendo 
distribuído e integrado nos diferentes espaços 
de acolhimento)?

A Cloud HP é um dispositivo que serve os 
propósitos que, na pergunta colocada, associa 
a “espaço expositivo” e que, integrado num 
espaço de acolhimento, deverá possibilitar a 
exibição de vídeos e outro tipo de montagens 
e apresentações, como fotografias e desenhos, 
das cerca de 80 obras seleccionadas.

22

O orçamento a apresentar na proposta será 
vinculativo e implica a adjudicação a uma 
empresa de construção ou é apenas indicativo? 

O orçamento a apresentar é indicativo. 
Será apreciado pelo júri de acordo com o 
ponto 10. do Regulamento - Parâmetros de 
Selecção das Propostas e respectivo factor 
de ponderação – Custo da Construção: 20%. 
Seleccionada a proposta melhor classificada, 
a Ordem fará consultas para adjudicação do 
trabalho de construção do dispositivo, que 
não deverá exceder o valor de 10.000€

23

A proposta do espaço é tipo “chave na mão”.  
E com entrega onde?

Não. O concurso Cloud HP é um concurso 
de concepção. Seleccionada a proposta 
melhor classificada, a Ordem dos Arquitectos 
fará consultas para adjudicação do 
trabalho de construção do dispositivo.

24

É possível as candidaturas enviadas por 
serviço postal e registadas com aviso de 
recepção terem a data e hora limite do carimbo 
de envio, coincidentes com a data e hora limite 
para a entrega presencial das propostas? 

Sim, desde que as propostas submetidas 
por este meio, dêem entrada na sede 
da Ordem dos Arquitectos, em Lisboa, 
até 48h após a data e hora limites para 
a entrega presencial das propostas.


