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Serviço de Concursos: 
Democratizar os concursos, 
simplificar os procedimentos e 
generalizar a participação pública. 

Tornar os concursos mais ágeis 
e capazes de responder a mais 
encomenda é o foco deste serviço 
electrónico que pretende ser o 
principal elo de ligação entre 
arquitectos e promotores ao 
centralizar os procedimentos 
pré-contratuais para aquisição de 
estudos e projectos de arquitectura, 
por parte de públicos e privados.
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Directório de Arquitectos: 
Encontrar um arquitecto deve  
ser fácil e imediato.

Mecanismo de pesquisa avançada 
que permite o acesso imediato 
a uma lista de arquitectos, 
sociedades de arquitectura ou 
colectivos.
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Concursos Temáticos: Não basta 
falar sobre a importância dos 
concursos. Há que promovê-los. 

Uma série de concursos vão lançar a 
discussão em torno da importância 
dos concursos na participação 
pública, no debate de ideias sobre 
a cidade e no envolvimento dos 
arquitectos com a sociedade.
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Simulador de custo de Obra: 
Quanto pode custar uma obra? 
Quais os factores a ter em conta?

Ferramenta digital de cálculo 
da estimativa de investimento 
necessário à realização de 
uma obra, incluindo o valor de 
construção e as taxas urbanísticas.
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Boas Práticas: Estórias que 
ligaram fregueses e arquitectos

A arquitectura é feita de pessoas e 
de estórias. Fomos à procura delas.
Seis vídeos documentais ilustram 
a abrangência e a importância dos 
arquitectos enquanto profissionais 
intrinsecamente ligados à vida 
das pessoas e as relações que 
se estabelecem entre clientes e 
arquitectos através de uma obra  
de arquitectura.

escolha—
arquitectura incentiva a 
compreensão, o acesso e a 
importância da arquitectura 
como forma de garantir a 
qualidade dos espaços que 
habitamos, colocando os 
concursos de arquitectura 
no debate de ideias sobre  
a cidade.  
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Arquitectura em Concurso:
Percurso crítico pela modernidade 
portuguesa

Os concursos de arquitectura 
possibilitam uma leitura das 
transformações em Portugal  
desde o início do século XX.  
Sob a curadoria de Luís Santiago 
Baptista, Arquitectura em 
Concurso é o registo crítico 
desse percurso pela modernidade 
portuguesa. Apresenta-se em 
registo de Exposição na Garagem 
Sul do CCB, num conjunto de 
Debates em (torno de) edifícios 
que resultaram de concursos em 
exposição, num Projecto educativo 
e numa Publicação que se assume 
como uma investigação sobre o 
tema dos concursos em Portugal.    


