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PRÉMIO NACIONAL TEKTÓNICA/OA'09 | ARQUITECTURA EMERGENTE – INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE  

REGULAMENTO 
 
 
 
 
I – Instituição e Objecto 

1. O Prémio Nacional Tektónica/OA | Arquitectura Emergente – Inovação e Criatividade é 

instituído pela Associação Industrial Portuguesa – Feira Internacional de Lisboa [AIP-FIL] com o 

apoio da Ordem dos Arquitectos [OA] na sua organização e com eventuais patrocínios de entidades 

públicas e privadas. 

2. O Prémio Nacional Tektónica/OA | Arquitectura Emergente – Inovação e Criatividade, adiante 

designado por Prémio, é atribuído anualmente e tem por objectivo promover o reconhecimento 

público e profissional de novos valores no quadro da arquitectura nacional, em particular os autores 

das obras realizadas no início do exercício profissional. 

3. Poderão candidatar-se ao Prémio os arquitectos de nacionalidade portuguesa e com menos de 35 

anos de idade [nascidos depois de 1 de Janeiro de 1974]. 

4. A apreciação das obras concorrentes e a sua premiação será feita com base nos seguintes critérios: 

• Ideia e conceito; 

• Integração na paisagem; 

• Qualidade global da obra;  

• Inovação e solução construtiva;  

• Economia e sustentabilidade da solução. 

 

 
II – Natureza dos Prémios 

 
1. Será atribuído um único Prémio no valor de 10.000 € [dez mil euros]. 

2. Ao premiado será entregue um Diploma em cerimónia pública, a realizar no âmbito da Feira 

Internacional de Construção e Obras Públicas – Tektónica 2009, cujo modelo será definido com as 

entidades patrocinadoras. 

3. Ainda no decurso da Feira Internacional de Construção e Obras Públicas – Tektónica 2009, o 

premiado dará uma conferência onde fará a apresentação pública da obra vencedora. 

4. O trabalho premiado poderá ser apresentado em www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e 

www.oarsn.org assim como no Boletim “Arquitectos”. 
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III – Entidades Organizadoras e Secretariado 
 

1. A AIP-FIL e a OA são as entidades organizadoras do Prémio. 

2. Compete à AIP-FIL: 

a] Garantir a atribuição do Prémio; 

b] Designar, em parceria com a OA, o Presidente do Júri; 

c] Designar um representante e um suplente para o Júri,  

d] Organizar a cerimónia pública de entrega dos prémios, em colaboração com a OA; 

e] Disponibilizar um espaço adequado para a apresentação pública referida em II – 3.  

3. Compete à Ordem dos Arquitectos: 

a] Elaborar o Regulamento do Prémio; 

b] Articular procedimentos com todas as entidades envolvidas no Prémio; 

c] Esclarecer dúvidas e questões levantadas no processo de candidatura; 

d] Constituir um secretariado de apoio à organização do Prémio e acompanhamento dos trabalhos 

do Júri, com assento na sua Sede Nacional; 

e] Receber as candidaturas e proceder à sua apresentação ao Júri; 

f] Designar, em parceria com a AIP-FIL, o Presidente do Júri; 

g] Designar um representante e um suplente para o Júri. 

 

IV – Elegibilidade 

1. Todos os arquitectos nascidos depois de 1 de Janeiro de 1974, membros efectivos da OA com a 

sua situação devidamente regularizada, que não apresentem incompatibilidades, relações familiares 

ou profissionais com algum dos elementos do Júri e a organização do Prémio, poderão apresentar 

obras candidatas ao Prémio. 

2. No caso dos concorrentes se apresentarem em equipa, todos os elementos deverão cumprir o 

disposto no artigo anterior, excepto os membros estagiários da OA para os quais não existirá limite 

de idade. 

 

V – Júri 
1. O Júri será composto por: 

a] Um arquitecto nomeado pela AIP-FIL e OA, que presidirá o júri; 

b] Um arquitecto nomeado pela AIP-FIL; 

c] Um arquitecto nomeado pelo CDN da OA; 

d] Um arquitecto nomeado pelo CDRS da OA; 

e] Um arquitecto nomeado pelo CDRN da OA. 

2. Das reuniões do Júri deverá ser lavrada uma acta, a redigir por um dos seus elementos e assinada 

por todos, da qual conste uma apreciação sucinta da obra premiada. 

3. Todas as deliberações serão tomadas por maioria, não podendo haver abstenções.  

4. Da decisão do Júri não haverá recurso. 
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VI – Elaboração da Candidatura 

1. Projecto a enviar única e exclusivamente em formato digital onde deverão constar: 

a] Dois painéis em formato pdf com as dimensões de um A1 [841 x 594 cm] dispostos na horizontal, 

com 300 dpi de resolução mínima, onde se incluem todos os conteúdos que o[s] proponente[s] 

julgue[m] necessários para a apresentação da obra; 

b] O preenchimento integral da Ficha de Candidatura anexa ao presente Regulamento. 

c] Anexos/Pastas onde se incluem, também em formato digital, um máximo de três imagens, 

incluídas nos painéis descritos em VI – 1.a], com um formato A4 e resolução mínima de 300 dpi,  

memória descritiva e ficha técnica [ficheiros RTF] que não deverão exceder os 1.000 caracteres com 

espaços, respectivamente.  

d] Todas as candidaturas deverão ser enviadas para tektonica09@ordemdosarquitectos.pt, nunca 

excedendo o número máximo de três emails, identificando em assunto o seguinte: Nome da Obra e 

a correspondente indicação do número do email que se envia em relação ao número total de envios. 

Exemplo  

Numa candidatura cujos conteúdos implicam o envio de dois emails, deverá escrever-se, 

respectivamente, em assunto:  Obra XXXXX _ 1/2 

Obra XXXXX _ 2/2 

2. A data limite de envio das candidaturas é o dia 20 de Abril de 2009 até às 12h00 inclusive. As 

entidades organizadoras excluem toda e quaisquer responsabilidades relacionadas com uma 

eventual sobrecarga do sistema informático junto das horas de encerramento do Concurso. 

Recomenda-se assim que o envio das propostas ocorra o mais cedo possível. 

3. A inscrição no Prémio é feita automaticamente pelo sistema informático que emitirá um recibo de 

recepção que todos os candidatos deverão guardar até à divulgação dos resultados. 

4. O Prémio não é anónimo. 

 
 
VII – Calendarização 
 

Anúncio do Prémio        3 de Abril de 2009 

Data de Entrega das Propostas       20 de Abril de 2009, 12h00 

Anúncio Público dos Resultados       4 de Maio de 2009 

Cerimónia de entrega do Prémio e Conferência     [data a definir] 

 

 

VIII – Responsabilidades 
 

1. É da inteira responsabilidade da AIP-FIL e da OA, enquanto entidades organizadoras, a definição 

dos critérios de divulgação do Prémio. 

2. As entidades organizadoras não aceitam quaisquer responsabilidades adicionais às explicitadas 

neste Regulamento, directa ou indirectamente decorrentes deste Prémio. 
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3. A AIP-FIL e a OA reservam-se o direito de uso do nome e projecto do premiado para outros fins não 

considerados neste Regulamento desde que com o seu prévio consentimento. 

4. Os autores dos projectos, ao apresentarem a sua candidatura ao Prémio, declaram aceitar 

integralmente o conteúdo do presente Regulamento. 

5. O Regulamento do concurso estará disponível em www.arquitectos.pt, www.oasrs.org e 

www.oarsn.org. 

6. Todos os materiais enviados pelos candidatos serão propriedade das entidades organizadoras, no 

respeito do ponto VIII – 3. 

7. Salvo indicação explícita em contrário, para eventuais assuntos específicos do Regulamento e 

Elaboração da Candidatura, todos os contactos deverão ser feitos para: 

              

 
             Prémio Nacional Tektónica/OA’09 | Arquitectura Emergente – Inovação e Criatividade 

             Lúcia Nunes 

             Travessa do Carvalho, 23, 1249-003 Lisboa, Portugal 

             Tel. +351 213 241 110 

             Fax. +351 213 241 101 

             e-mail: tektonica09@ordemdosarquitectos.pt 
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PRÉMIO NACIONAL TEKTÓNICA/OA'09 | ARQUITECTURA EMERGENTE – INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE  

FICHA DE CANDIDATURA 

 
 
 
OBRA 

Nome da Obra 

 

Autor[es]*  

 

Colaborador[es]*  

 

Síntese da Memória Descritiva [200 caracteres máx. com espaços] 

 

 

 

 

 

 

 

 

COORDENADOR da OBRA  

Nome Completo  

 

Nº de Membro da OA  

 

Data de Nascimento  

 

Morada Completa  

 

 

Telefone  

Email 

Fax  

www  

 

Local e Data  

* Redigir os nomes como gostariam que fossem divulgados publicamente.  


