
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTO    OPEN CALL OPEN CALL OPEN CALL OPEN CALL ––––    FEIRA DECOR HOTELFEIRA DECOR HOTELFEIRA DECOR HOTELFEIRA DECOR HOTEL        

    

 

1.1.1.1.     Apresentação e ObjectivosApresentação e ObjectivosApresentação e ObjectivosApresentação e Objectivos    

 

O Conselho Directivo Regional do Sul, lança um desafio aos arquitectos, no sentido de estes 

apresentarem candidaturas à exposição inserida na “DECOR HOTELDECOR HOTELDECOR HOTELDECOR HOTEL – Feira Profissional de 

Equipamentos, Produtos e Serviços para hotéis e similares”, a ter lugar no Centro de Congressos 

de Lisboa, com trabalhos por si realizados na área de hotelaria. 

 

2.2.2.2. PPPParticipaçãoarticipaçãoarticipaçãoarticipação    

    

Podem candidatar-se à exposição os membros efectivos da Ordem dos Arquitectos, com a sua 

inscrição válida e com situação de quotas regularizada.  

 

3.3.3.3. EsclarecimentosEsclarecimentosEsclarecimentosEsclarecimentos    

 

Quaisquer pedidos de esclarecimentos deverão ser dirigidos até ao dia mencionado no calendário, 

ao Conselho Directivo Regional do Sul e enviados para o seguinte endereço de email: 

cultura@oasrs.org 

    

4.4.4.4. CategoriasCategoriasCategoriasCategorias    e sube sube sube sub----categoriascategoriascategoriascategorias    a que se pode candidatara que se pode candidatara que se pode candidatara que se pode candidatar    

    

CategoriaCategoriaCategoriaCategoria    1:1:1:1: Restauração 

Sub-categorias 

1.1.Bar/Café 

1.2 Restaurante 

 

CatCatCatCategoria 2:egoria 2:egoria 2:egoria 2:  Hotelaria 

2.1 Alojamento Local 

2.2 Hostel 

2.3 Hotel 

 

5. 5. 5. 5. Condições das PropostasCondições das PropostasCondições das PropostasCondições das Propostas    

 

5.15.15.15.1 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) Referir a categoria e sub-categoria a que se candidatam; 

 

5.25.25.25.2 Ao submeter a sua candidatura, o candidato declara ser autor da proposta entregue e autoriza a 

OASRS a proceder à publicação do trabalho na exposição. 

    

5.5.5.5.3 3 3 3 O    conteúdo das propostas entregues pelos candidatos, será da responsabilidade dos mesmos. 

 

    



6666. . . .     Elementos Elementos Elementos Elementos a Entregar a Entregar a Entregar a Entregar     

    

Os Concorrentes devem apresentar 2 (duas) folhas em tamanho A1 horizontal em formato digital 

em 2 ficheiros pdf, com máximo de 10 megabytes, e com a denominação “painel_1.pdf” e 

“painel_2.pdf”, incluindo todos os elementos escritos e gráficos necessários para a sua 

compreensão. 

1 folha A1 na horizontal - cabeçalho com 5 cm  de altura, com titulo da obra e por baixo categoria e 

local, localizado à esquerda (titulo, maiúsculas, tipo de letra arial, tamanho 68, categoria e Local, 

maiúsculas, tipo de letra arial, tamanho 34.) 

1 folha A1 na horizontal - rodapé de 5 cm de altura, onde deverá constar a identificação do atelier 

(caso exista), ficha técnica com identificação dos autores, co-autores e colaboradores, contactos, 

ano de execução de obra. (maiúsculas, tipo de letra arial, tamanho 34). 

 

6.16.16.16.1 Os A1 serão apresentados de modo a formar um A0 (84,1 x 118,9cm) 

    

6.6.6.6.2222 Os trabalhos que forem seleccionados para efeitos da exposição, terão que apresentar o 

previsto na alínea c) do ponto anterior, em painéis, em base k-line, no prazo estabelecido no ponto 

11, sob pena de a proposta apresentada para efeitos de selecção ser excluída. 

 

7. 7. 7. 7. Modo de EntregaModo de EntregaModo de EntregaModo de Entrega    

 

7777.1..1..1..1. As candidaturas deverão ser submetidas por correio electrónico, para o endereço de email: 

cultura@oasrs.org. 

 

7777.2..2..2..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. 

 

8. Selecção8. Selecção8. Selecção8. Selecção    

    

8.18.18.18.1 Serão seleccionadas 8 propostas por cada categoria, perfazendo a totalidade de 40 trabalhos. 

 

8.28.28.28.2 O critério de selecção das propostas é o da hora de entrada da proposta no e-mail, mencionado 

no ponto 7.1, só sendo admitidas aquelas que não cumpram o previsto nos pontos 2, 4, 5 e 6 deste 

regulamento. 

 

8.38.38.38.3 Caso não sejam apresentadas propostas suficientes para cada categoria/subcategoria, será 

novamente feita uma selecção de propostas das inicialmente admitidas (não integradas na 

selecção já realizada), usando para tal o critério da hora de entrada. 

 

8.48.48.48.4 A deliberação sobre a selecção das candidaturas é da responsabilidade do Conselho Directivo 

Regional do Sul e tem carácter vinculativo. 

 

9. 9. 9. 9. ImpedImpedImpedImpedimentos imentos imentos imentos     

 

9999.1..1..1..1. Encontram-se impedidos de participar: 



a) Membros dos Órgãos Sociais da OA e respectivas secções, delegações e núcleos; 

b) Funcionários e colaboradores da OA e respectivas secções, delegações e núcleos; 

 

10. 10. 10. 10. ExclusõesExclusõesExclusõesExclusões    

 

10101010.1..1..1..1. São considerados motivos de exclusão: 

a) As candidaturas entregues fora do prazo estabelecido no ponto 11 deste Regulamento 

(Calendário); 

b) O não cumprimento das condições de participação previstas no presente regulamento; 

 

11. 11. 11. 11. CalendárioCalendárioCalendárioCalendário    

 

CCCCandidaturasandidaturasandidaturasandidaturas    (PDF)(PDF)(PDF)(PDF) ––––    25 de Setembro de 2017 até ao dia 16 de Outubro de 2017 (17h00) 

Período de esclarecimentoPeríodo de esclarecimentoPeríodo de esclarecimentoPeríodo de esclarecimento    –––– até dia 6 de Outubro de 2017 

Divulgação dos resultadosDivulgação dos resultadosDivulgação dos resultadosDivulgação dos resultados    –––– dia 18 de Outubro de 2017 

Entrega dos Painéis Entrega dos Painéis Entrega dos Painéis Entrega dos Painéis –––– até 23 de Outubro 2017 

Exposição Pública dos Trabalhos Exposição Pública dos Trabalhos Exposição Pública dos Trabalhos Exposição Pública dos Trabalhos –––– 2 de Novembro 2017 a 4 de Novembro de 2017        

    

11111111.1..1..1..1. No caso dos trabalhos serem remetidos via CTT, estes serão aceites desde que tenham a data de 

envio de 23 de Outubro de 2017. 

 

 

 

 


