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ARQUITETURA, UM OLHAARQUITETURA, UM OLHAARQUITETURA, UM OLHAARQUITETURA, UM OLHAR MULTIDISCIPLINARR MULTIDISCIPLINARR MULTIDISCIPLINARR MULTIDISCIPLINAR        

OOOOUTUBROUTUBROUTUBROUTUBRO,,,,    MMMMÊS DA ÊS DA ÊS DA ÊS DA AAAARQUITETURARQUITETURARQUITETURARQUITETURA    
 

A Secção Regional do Norte da Ordem dos Arquitectos (OASRN) convida todos os Estabelecimentos de 
Ensino Superior que ministrem cursos de  Arquitetura da Região Norte, a participar numa ação de 
sensibilização/ divulgação, intitulada de “Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, que será integrada nas 
Comemorações do mês da Arquitetura, a decorrer em outubro. 

Pretende-se, com a realização desta ação e com o apoio dos Estabelecimentos de Ensino, sensibilizar a 
sociedade para a necessidade e respeito pela Arquitetura e pelo trabalho do Arquiteto, com vista à sua 
valorização, numa comunicação participativa, incentivando e desafiando a população a ser mais ativa e 
informada, dando corpo a um programa académico que pretende contribuir para uma educação estética. 
    

    
REGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTOREGULAMENTO    
    
1.1.1.1. EEEENTIDADE NTIDADE NTIDADE NTIDADE PPPPROMOTORA  ROMOTORA  ROMOTORA  ROMOTORA      
Esta ação de sensibilização/ divulgação “Arquitetura, um Olhar MultidisciplinarArquitetura, um Olhar MultidisciplinarArquitetura, um Olhar MultidisciplinarArquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, é promovida pela Ordem dos 
Arquitectos – Secção Regional Norte (OASRN), contando com o apoio e organização dos Estabelecimentos de 

Ensino Superior que ministrem cursos de Arquitetura da Região Norte – distritos de Viana do Castelo, Braga, 
Vila Real, Bragança, Porto, Aveiro, Viseu, Guarda e Coimbra -  que  aderirem à  iniciativa. 
 
2.2.2.2. EEEENTIDADE NTIDADE NTIDADE NTIDADE OOOORGANIZADORARGANIZADORARGANIZADORARGANIZADORA    
Esta ação será inteiramente organizada e gerida pelos Estabelecimentos de Ensino Superior que ministrem 

cursos de Arquitetura da Região Norte, a partir do momento em que  formalizem a sua candidatura, nos 
moldes que considerarem mais adequados à realização das propostas apresentadas. 
A calendarização das várias iniciativas apresentadas pelos vários Estabelecimentos de Ensino, que podem 
decorrer em simultâneo, será sempre definida em coordenação e concordância com a OASRN. 
    
3.3.3.3. OOOOBJETIVBJETIVBJETIVBJETIVOSOSOSOS    

Esta ação pretende envolver todos os Estabelecimentos de Ensino Superior que ministrem cursos de 
Arquitetura da Região Norte, quer sejam públicos, particulares ou cooperativos, numa iniciativa global, com o 
intuito de promover, apoiar, divulgar e transmitir, a toda a comunidade universitária e à sociedade em geral, 
uma educação estética, de observação atenta do ambiente construído e de toda a envolvente da paisagem, 
percecionando a forma como as pessoas se apropriam, relacionam e interagem com os lugares. 
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4.4.4.4. PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

Esta iniciativa, integrada nas comemorações do mês da Arquitetura, que ocorre todos os anos no mês de 
outubro, terá um tema principal, a definir pela entidade promotora, em cada ano.  
Nesta 1ª edição, o tema a desenvolver intitula-se “ArquitetArquitetArquitetArquitetura, um Olhar Multidisciplinar”ura, um Olhar Multidisciplinar”ura, um Olhar Multidisciplinar”ura, um Olhar Multidisciplinar”, tendo em conta que a 

arquitetura, enquanto atividade, é um campo multidisciplinar que compreende na sua base conceptual várias 
áreas, desde a matemática, a ergonomia, a tecnologia, a geografia, a sociologia, a política, a história, a cultura, 
a filosofia, a psicologia, a arte e tantas outras.  
Dentro das várias áreas multidisciplinares enunciadas, os participantes deverão selecionar as que entenderem, 
desenvolvendo o seu trabalho por forma a espelhar a arquitetura através das mesmas, realçando a respetiva  

relevância e influência. Pretende-se que a resposta ao desafio, em forma e conteúdo,  seja  efetivada através 
de uma comunicação direta e participativa com a sociedade, onde se verifique a multidisciplinariedade como 
validação da arquitetura. 
A intenção subjacente à escolha do tema “Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, prende-se com a vontade de 
levar a sociedade a observar a arquitetura através de outras perspetivas, tendo em conta que a proposta 
apresentada deverá ser realizada ou exposta num lugar estratégico, a definir pelo Estabelecimento de Ensino, 

dando margem a que intervenção seja observada, percorrida, questionada, tocada e falada por todos.    
Não se deseja criar uma regra estática, mas sim que se observe a arquitetura, aportando toda a sua 
complexidade e propósito. 
Pretende-se que os participantes observem e absorvam a arquitetura através da multidisciplinariedade de 
áreas intervenientes, deixando a sua representação e concretização inteiramente ao seu critério. 

 
5.5.5.5. TTTTRABALHO A DESENVOLVERABALHO A DESENVOLVERABALHO A DESENVOLVERABALHO A DESENVOLVERRRR    
O trabalho a desenvolver deverá dar resposta aos Objetivos e ao Programa definidos nos pontos 3 e 4 do 
presente Regulamento, representando a arquitetura através das áreas multidisciplinares selecionadas pelo 
participante.  

Pretende-se que o participante concretize/ materialize a sua proposta, sendo que, o modo como lhe irá dar 
forma ficará à sua consideração, podendo passar pela realização de uma instalação, de um percurso, de uma 
apresentação oral/ conversa, entre outras formas. 
Paralelamente, o participante deverá efetuar o registo de todo o processo de desenvolvimento - desde o 
conceito à própria materialização - da sua proposta pelos meios que considerar apropriados, seja pelo registo 
fotográfico, registo de vídeo, ou documental. 

    
6.6.6.6. CCCCANDIDATOS E ANDIDATOS E ANDIDATOS E ANDIDATOS E PPPPARTICIPANTESARTICIPANTESARTICIPANTESARTICIPANTES 
O candidato desta iniciativa será o Estabelecimento de Ensino Superior, da área geográfica da OASRN, que 
ministre o curso de Arquitetura e que formalize a candidatura, conforme descrito no ponto 7 do presente 
Regulamento. 
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Dentro de cada Estabelecimento de Ensino haverá uma ou várias participações, que serão geridas pela própria 
Instituição. Estas participações poderão ser efetuadas a título individual (por aluno ou professor) ou em grupo, 

(por turma, Faculdade, etc.). 
 
7.7.7.7. FFFFASEAMENTO ASEAMENTO ASEAMENTO ASEAMENTO DDDDA A A A AAAAÇÃOÇÃOÇÃOÇÃO    
A ação de sensibilização/ divulgação “Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar” desenvolve-se de acordo com as 
seguintes fases:  
 

1.1.1.1.ª ª ª ª FASEFASEFASEFASE    ––––    IIIINSCRIÇÃONSCRIÇÃONSCRIÇÃONSCRIÇÃO::::    
A inscrição nesta iniciativa, de caráter gratuito, será realizada unicamente pelo Estabelecimento de 
Ensino Superior que pretenda participar, que formalizará a sua candidatura, através do preenchimento 
e envio da Ficha de Inscrição (Anexa I do Regulamento), até à data definida no ponto 12 do presente 
Regulamento, para o seguinte e-mail: concursos@oasrn.org. 

Cada Estabelecimento de Ensino apenas poderá apresentar uma Inscrição, a qual abrangerá todas as 
formas e modalidades de participação da Instituição, a título individual ou em grupo, de âmbito mais ou 
menos alargado, conforme indicado no ponto 6 do presente Regulameto. 
 
2222ª ª ª ª FASEFASEFASEFASE    ––––    EEEESCLARECIMENTOSSCLARECIMENTOSSCLARECIMENTOSSCLARECIMENTOS::::    
Caso o Estabelecimento de Ensino candidato considere necessário, poderá ser realizada uma sessão 

de esclarecimento, em data e local a definir com a OASRN.  
Independentemente da realização da sessão de esclarecimento, o Estabelecimento poderá solicitar os  
esclarecimentos que considere necessários, dentro do prazo definido no Calendário, através do e-mail: 
concursos@oasrn.org. 
 

3333ª ª ª ª FASEFASEFASEFASE    ––––    AAAAPRESENTAÇÃO PRESENTAÇÃO PRESENTAÇÃO PRESENTAÇÃO DDDDO O O O TTTTRABALHORABALHORABALHORABALHO:::: 
Os participantes deverão materializar a sua proposta, de acordo com as regras estabelecidas por cada 
Estabelecimento de Ensino a que se encontram agregados.  
As várias propostas serão apresentadas/ montadas/ expostas, durante o mês de outubro, pelos seus 
autores, seja sob a forma de exposição, de percurso, conversas de grupo, entre outras configurações, 
no local definido pelo próprio Estabelecimento de Ensino.  

Paralelamente, no final da realização/ montagem/ exposição das propostas, o participante deverá 
apresentar no seu Estabelecimento de Ensino, o registo de todo o processo de desenvolvimento da 
sua proposta (registo fotográfico, registo de vídeo, ou documental), desde o conceito à própria 
materialização. Este registo deverá ser apresentado em formato apropriado à sua comunicação e 
devidamente acondicionado em envelope fechado, com a identificação do Estabelecimento de Ensino, 

da desiganção do trabalho e da respetiva autoria. 
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4444ª ª ª ª FASEFASEFASEFASE    ––––    SSSSELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃO    DDDDOS OS OS OS TTTTRABALHOSRABALHOSRABALHOSRABALHOS::::    

Findas as diferentes iniciativas realizadas pelos diversos Estabelecimentos de Ensino candidatos, e 
após a entrega à OASRN dos registos relativos ao desenvolvimento e concretização das várias 
propostas (registo fotográfico, registo de vídeo, ou documental), o júri definido no ponto 8 do presente 
Regulamento, reunirá para selecionar as melhores propostas apresentadas por cada Instituição, 
segundo os critérios enunciados no ponto 9. 
Da decisão do júri será lavrada Ata, a qual será redigida por um dos elementos do próprio júri, e da 

qual deverá constar a identificação dos participantes, o Estabelecimento de ensino que integram, as 
áreas multidisciplinares selecionadas, bem como as fundamentações da decisão de seleção do júri. 
 
5555ª ª ª ª FASEFASEFASEFASE    ––––    DDDDIVULGAÇIVULGAÇIVULGAÇIVULGAÇÃOÃOÃOÃO::::    
Os melhores trabalhos selecionados pelo júri, serão divulgados através dos meios de comunicação da 

OASRN e dos Estabelecimentos de Ensino de Arquitetura envolvidos.    
Os autores dos trabalhos selecionados poderão ser convidados, pela OASRN, a apresentar os seus 
trabalhos e/ ou replicar a ação realizada ao longo do ano letivo correspondente. 
 

8.8.8.8. JJJJÚRIÚRIÚRIÚRI    
O júri, que selecionará os melhores trabalhos de cada Instituição, será constituido por 5 elementos, de acordo 
com o seguinte:     

• Dois Arquitetos do Conselho Diretivo Regional Norte (CDRN) da Ordem dos Arquitectos; 

• Dois Arquitetos convidados pela OASRN; 
• Uma personalidade de reconhecido mérito diretamente ligado a uma das áreas multidisciplinares, 

convidada pela OASRN. 
 
9.9.9.9. CCCCRITÉRIOS RITÉRIOS RITÉRIOS RITÉRIOS DDDDE E E E SSSSELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃOELEÇÃO    
Caberá ao júri definir o número de trabalhos a selecionar por cada Estabelecimentos de Ensino, de acordo com 

os critérios seguintes, de igual ponderação: 
.  Enquadramento ao tema e às áreas selecionadas;  
.  Objetividade e impacto da mensagem; 
.  Criatividade da apresentação. 

 

10.10.10.10. RRRRESPESPESPESPONSABILIDADES DOS ONSABILIDADES DOS ONSABILIDADES DOS ONSABILIDADES DOS EEEESTABELECIMENTOS DE STABELECIMENTOS DE STABELECIMENTOS DE STABELECIMENTOS DE EEEENSINO E DA NSINO E DA NSINO E DA NSINO E DA OASRNOASRNOASRNOASRN    
Durante o mês de outubro, os diversos Estabelecimentos de Ensino Superior  candidatos, deverão organizar 
as iniciativas necessárias à demonstração das várias propostas apresentadas na sua Instituição. A 
organização e gestão destas iniciativas será inteiramente  da responsbailidade do Estabelecimento de Ensino, 
ao qual caberá:  
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• Formalizar a sua candidatura junto da OASRN; 
• Gerir todo o processo de participação dos vários intervenientes da Instituição; 

• Garantir as condições para a realização das iniciativas necessárias à demonstração das propostas 
apresentadas pelos vários participantes da Instituição; 

• Coordenar com a OASRN o agendamento das várias iniciativas, bem como o local onde se realizam;  
• Entregar à OASRN, de acordo com a calendarização definida, o registo efetuado relativo ao 

desenvolvimento e concretização das propostas, previamente entregue pelos respetivos autores; 
• Entregar à OASRN, de acordo com a calendarização definida, a listagem dos vários participantes do 

Estabelecimento de Ensino, conforme o Anexo II do presente Regulamento;  
• Devolver aos respetivos autores (participantes), o registo efetuado relativo ao desenvolvimento e 

concretização das propostas; 
• Proceder à divulgação dos trabalhos apresentados/ selecionados pelo júri nos seus meios de 

comunicação. 
 

No âmbito desta ação de sensibilização/ divulgação “Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, Arquitetura, um Olhar Multidisciplinar”, a OASRN terá a 
responsabilidade de:  

• Rececionar as candidaturas dos vários Estabelecimentos de Ensino; 
• Prestar os esclarecimentos solicitados pelas várias Instituições, disponibilizando-se para realizar 

as Sessões de esclarecimento para o efeito;  
• Coordenar, com todos os Estabelecimentos de Ensino, o agendamento das datas para a 

realização das diversas iniciativas, bem como os locais onde ocorrerão;  

• Estabelecer os procedimentos necessários à constituição do júri e assegurar a realização das 
reuniões de trabalho; 

• Devolver o registo do desenvolvimento e concretização das propostas às respetivas Instituições 
de Ensino, após divulgação dos trabalhos apresentados. 

• Proceder à divulgação dos trabalhos selecionados nos meios de comunicação da OASRN. 
 

11.11.11.11. DDDDIREITOS DE IREITOS DE IREITOS DE IREITOS DE PPPPROPRIEDADEROPRIEDADEROPRIEDADEROPRIEDADE    
Todos os participantes devem garantir que são os autores dos trabalhos apresentados nesta ação e assegurar 
a permissão para a divulgação dos trabalhos nos meios ao dispor da OASRN e dos Estabelecimentos de 
Ensino envolvidos nesta iniciativa. 
A OASRN reserva-se ao direito de utilizar, designadamente para fins publicitários, de divulgação e publicação, 

todos os elementos facultados pelos autores para efeitos desta seleção, obrigando-se sempre a identificar a 
respetiva autoria.  
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12.12.12.12. CCCCALENDARIZAÇÃOALENDARIZAÇÃOALENDARIZAÇÃOALENDARIZAÇÃO    
• Lançamento da Ação “Arquitetura, um Olhar MultidisciplinarArquitetura, um Olhar MultidisciplinarArquitetura, um Olhar MultidisciplinarArquitetura, um Olhar Multidisciplinar”: agosto de 2014; 

• Limite para a candidatura dos Estabelecimentos de Ensino: 22 de setembro de 2014; 
• Realização das Sessões de Esclarecimento: entre setembro e dia 6 de outubro de 2014, em data a 

coordenar entre os Estabelecimentos de Ensino e a OASRN; 
• Submissão de Esclarecimentos: entre setembro e dia 6 de outubro de 2014; 
• Realização das iniciativas a desenvolver e organizar pelos Estabelecimentos de Ensino: durante o mês 

de outubro, em data a coordenar com a OASRN; 

• Entrega dos registos dos trabalhos apresentados, bem como do Anexo II: durante a 1ª semana do mês 
de novembro de 2014; 

• Reuniões dos elementos de júri: durante o mês de novembro, em data a definir à posteriori pela OASRN; 
• Divulgação dos resultados: durante a primeira semana de dezembro de 2014. 

 

13.13.13.13. DDDDISPOSIÇÕES ISPOSIÇÕES ISPOSIÇÕES ISPOSIÇÕES FFFFINAISINAISINAISINAIS    
Todos os casos omissos ao presente Regulamento serão decididos pela OASRN, dos quais não haverá 
recurso. 

 
14.14.14.14. CCCCONTACTOSONTACTOSONTACTOSONTACTOS    
Ordem dos Arquitectos – Secção Regional Norte (OASRN)    

Rua D. Hugo, 5 – 7 
4050-305 Porto 
T. 222 074 250 
E-mail:  concursos@oasrn.org 
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ANEXOANEXOANEXOANEXO    IIII        
FFFFICHA DE ICHA DE ICHA DE ICHA DE IIIINSCRIÇÃONSCRIÇÃONSCRIÇÃONSCRIÇÃO    
 
 
 
EEEESTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTO    DE DE DE DE EEEENSINONSINONSINONSINO 

IIIIDENTIFICAÇÃODENTIFICAÇÃODENTIFICAÇÃODENTIFICAÇÃO     

MMMMORADAORADAORADAORADA     

CCCCONTACTOSONTACTOSONTACTOSONTACTOS    N.º TELEFONE  N.º TELEMÓVEL  

E-MAIL  

CCCCONTACTO ONTACTO ONTACTO ONTACTO PPPPREVILIGIADO REVILIGIADO REVILIGIADO REVILIGIADO DO DO DO DO EEEESTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTO    DE DE DE DE EEEENSINONSINONSINONSINO 

NNNNOMEOMEOMEOME  

RRRRELAÇÃO CELAÇÃO CELAÇÃO CELAÇÃO C////    EEEESTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTOSTABELECIMENTO     

CCCCONTACTOSONTACTOSONTACTOSONTACTOS    N.º TELEFONE  N.º TELEMÓVEL  

E-MAIL  

 
 
 
 

 

 

___________________________________________________  

(Assinatura do responsável pelo Estabelecimento de Ensino) 

 

________________________, ____ de ___________ de 2014 
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ANEXO II ANEXO II ANEXO II ANEXO II     
LLLLISTAGEM DE ISTAGEM DE ISTAGEM DE ISTAGEM DE PPPPARTICIPANTESARTICIPANTESARTICIPANTESARTICIPANTES    

    
    

    
    
    
    
    
    

    
    
    
    
    

    
    
 
 
 
 

* Exemplo: Aluno, Professor, Turma, Etc. 

 
 
___________________________________________________  

(Assinatura do responsável pelo Estabelecimento de Ensino) 

________________________, ____ de ___________ de 2014 

    

    

IIIIDENTIFICAÇÃO DO DENTIFICAÇÃO DO DENTIFICAÇÃO DO DENTIFICAÇÃO DO EEEESTABELECIMENTO DE STABELECIMENTO DE STABELECIMENTO DE STABELECIMENTO DE EEEENSINONSINONSINONSINO::::        

DDDDESIGNAESIGNAESIGNAESIGNAÇÃO DO ÇÃO DO ÇÃO DO ÇÃO DO TTTTRABALHO RABALHO RABALHO RABALHO     IIIIDENTIFICAÇÃO DODENTIFICAÇÃO DODENTIFICAÇÃO DODENTIFICAÇÃO DO((((SSSS))))    
AUTORAUTORAUTORAUTOR((((ESESESES))))        

RRRRELAÇÃO DOELAÇÃO DOELAÇÃO DOELAÇÃO DO((((SSSS))))    AUTORAUTORAUTORAUTOR((((ESESESES))))    
COM O COM O COM O COM O EEEESTABELECIMENTO DE STABELECIMENTO DE STABELECIMENTO DE STABELECIMENTO DE 

EEEENSINO NSINO NSINO NSINO ****        

ÁÁÁÁREAREAREAREA((((SSSS))))    DDDDISCIPLINARISCIPLINARISCIPLINARISCIPLINAR((((ESESESES))))    
SELECIONADASELECIONADASELECIONADASELECIONADA((((SSSS))))        

FFFFORMATO DO ORMATO DO ORMATO DO ORMATO DO RRRREGISTO EGISTO EGISTO EGISTO     OOOOBSERVAÇÕESBSERVAÇÕESBSERVAÇÕESBSERVAÇÕES    

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

    


