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REGULAMENTO DO CONCURSO PARA SELECÇÃO DO COMISSARIADO

1.  Apresentação e Objectivos

No âmbito do Projecto Educativo de 2015, o Conselho Regional de Admissão Sul (CRA-S) vem, através 
desta iniciativa, promover um Concurso com o objectivo de comissariar um roteiro de viagem/visita de 
estudo. Com esta iniciativa a OASRS procura lançar bases para uma aproximação às universidades que 
desenvolvem formação em arquitectura integradas na área geográfica da SRS.

O concurso desenvolver-se-á numa única fase, e constará do seguinte:
• Apresentação de candidaturas;
• Recepção, análise e selecção das candidaturas apresentadas;
• Entrega de um prémio pecuniário.

2. Destinatários (Elegibilidade)

1. A equipa candidata ao Comissariado, terá que ser constituída por membros efectivos da Ordem dos 
Arquitectos, vinculados a Universidades que desenvolvam a formação em arquitectura e que estejam 
integradas na área geográfica da SRS, podendo com eles associar-se outros elementos que não sejam 
membros da Ordem dos Arquitectos.

2. O representante do referido Comissariado terá que ser obrigatoriamente um membro efectivo, com 
inscrição em vigor na Ordem dos Arquitectos.

3. Esclarecimentos

Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos ao Conselho Regional de Admissão e 
enviados para o seguinte endereço de email: admissao@oasrs.org

4. Condições das Propostas

As propostas deverão observar as seguintes condições: 
a) Candidatura individual ou em equipa;
b) No caso de candidatura em equipa, deverá ser designado um único responsável pela Candidatura;
c) Os candidatos a Comissários não poderão concorrer integrados em mais do que uma equipa.

5. Elementos a Entregar (Condições da viagem)

5.1. As candidaturas devem incluir a seguinte documentação: 
a) Lista dos membros que constituam o Comissariado, incluindo o Curriculum Vitae (limitado a 2 
páginas A4) de cada um; 
b) Identificação do responsável pela candidatura;
c) Roteiro de viagem elaborado pelos candidatos, condicionado aos limites do território Nacional 
Continental, para um número máximo de 50 pessoas por viagem (em autocarro) e a um período de 
viagem não superior a três dias, duas noites. 
d) O roteiro deverá ter um máximo de quatro páginas, em formato A4, letra Arial, corpo 11, 
espaçamento entre linhas de 1,5, contextualizando a proposta da viagens;
e) Mapa-roteiro (gráfico);
f) Calendarização das actividades propostas;
g) Estimativa orçamental justificativa da viagem, e imputação do valor por participante, demonstrando 
viabilidade financeira, sendo da responsabilidade do comissariado o garante do seu cumprimento.
h) Eventuais parcerias e/ou patrocínios;
i) Comprovativo de vínculo com uma Universidade que desenvolva a formação em arquitectura 
integradas na área geográfica da SRS. O comprovativo deverá atestar o vínculo como docente, 
investigador, funcionário ou parceiro.

5.2. As despesas referentes à viagem serão suportadas pelos participantes de acordo com a alínea g), 
do ponto 5.1.

5.3. Todos os elementos referidos no ponto 5.1 do presente regulamento, deverão ser enviados, em 
formato PDF.



6. Modo de Entrega

6.1. As candidaturas deverão ser submetidas por correio electrónico, para o endereço de email: 
admissao@oasrs.org, através de plataformas de transferência de documentos (p. ex. Wetransfer, 
Yousendit, etc.).

6.2. A Ordem dos Arquitectos não se responsabiliza por qualquer falha ou erro que possa ocorrer 
durante o processo de entrega da candidatura e só validará as candidaturas que se apresentarem 
devidamente instruídas de acordo com o presente Regulamento.

7. Impedimentos 

7.1. Encontram-se impedidos de participar:
a) Membros do júri;
b) Membros dos Órgãos Sociais da OA e respectivas secções, delegações e núcleos;
c) Funcionários e colaboradores da OA e respectivas secções, delegações e núcleos;
d) Elementos/ funcionários das entidades patrocinadoras do presente concurso;
e) O cônjuge, parente ou afim em 2º grau ou linha directa ou colateral e os sócios dos elementos 
referidos nos pontos supra citados.

8. Exclusões

8.1. São considerados motivos de exclusão:
a) As candidaturas entregues fora do prazo estabelecido no ponto 9 deste Regulamento (Calendário);
b) O não cumprimento das condições de participação previstas no presente regulamento;

9. Calendário

Receção de candidaturas – até dia 20 de Novembro de 2015 (até às 24h00, GMT Lisboa)
Divulgação dos resultados – até dia 30 de Novembro de 2015
Período de esclarecimento – até dia 20 de Outubro de 2015
Viagem – 15 de Março de 2016

10. Júri

10.1. O Júri do Concurso será constituído pelos seguintes três elementos:
- Arqtº.   Gonçalo Canto Moniz
- Arqtº.   Pedro Bandeira
- Arqtº.   Susana Ventura

10.2. Se surgir algum impedimento dos elementos que constituem o Júri, a Secção Regional do Sul da 
Ordem dos Arquitectos, reserva-se no direito de proceder à sua substituição, dando conhecimento da 
referida alteração nos seus meios de comunicação.

10.3. Todas as deliberações serão tomadas por maioria simples de voto, não havendo lugar a 
abstenções.

10.4. Todas as decisões serão registadas em Acta.

10.5. Da decisão do júri não caberá recurso.

11. Prémio

11.1. À equipa seleccionada, será atribuído um prémio com valor pecuniário de 1200€ (mil e duzentos 
euros), cujo pagamento será fraccionado, sendo 600€ (seiscentos euros) entregues aquando da 
divulgação da proposta vencedora e os restantes 600€ após a concretização da viagem e do envio do 
respectivo caderno viagem/visita de estudo.   

11.2. O Comissariado terá que garantir a presença de pelo menos um dos elementos durante a viagem, 
garantindo o acompanhamento como guia.



12. Caderno de Viagem/Visita de Estudo

12.1. Após 30 (Trinta) dias da concretização da viagem/Visita de Estudo o Comissariado da equipa 
vencedora deverá apresentar  à Secção Regional do Sul da Ordem dos Arquitectos, um Caderno de 
Viagem/Visita de Estudo.

12.2. Do Caderno de Viagem/Visita de Estudo devem fazer parte elementos escritos, gráficos e 
fotográficos que servirão para efeitos de divulgação nos meios de comunicação da SRS.

Contactos

Conselho Regional de Admissão da Secção Regional Sul da Ordem dos Arquitectos
Travessa do Carvalho, n.º 23
1249-003 Lisboa
T. +351 213 241140
F. +351 213 241169
E. admissao@oasrs.org
www.oasrs.org
Coordenadas GPS: 38.707872-9.145562


