
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paixão pelas coisas bem feitas; a motivação que faz a diferença 
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CONCURSO UNISCALA’ 09 

RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 
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Pergunta 1  – Quando no ponto 09 se refere a listagem de materiais, refere-se a todos os 

materiais utilizados ou apenas aos que não constem na Tabela de Equipamentos / Materiais? 

Resposta 1 – A listagem de materiais pedida no ponto 09. Elementos a Apresentar refere-se a 

todos os materiais utilizados – independentemente de estarem ou não mencionados na Tabela 

de Equipamentos / Materiais. Esta listagem a apresentar deve ainda contemplar, como 

mencionado no ponto em questão, referências, quantidades e custos estimativos desses 

mesmos materiais. 

Pergunta 2  – Relativamente aos materiais a utilizar, referidos na Tabela de Equipamentos / 

Materiais, é possível fornecer uma tabela de preços “geral”, de forma a facilitar a consulta e 

escolha de equipamentos? Existe alguma data limite para este pedido de consultas? 

Resposta 2  – Não existe uma lista de preços “geral”, para os equipamentos e materiais 

referidos na Tabela de Equipamentos / Materiais, devendo os preços para cada um dos 

equipamentos ser pedido ao respectivo fornecedor, de acordo com os dados constantes da 

mesma tabela. Cabe à Uniscala Interiores disponibilizar a lista de preços da Howe, quando a 

mesma for solicitada. Não há data limite para este pedido de consultas. 

Pergunta 3  – No ponto 20, nas responsabilidades do concorrente 1º classificado, é referido o 

acompanhamento de obra, existe alguma “afectação” à obra, em termos de tempo? Ou será o 

acompanhamento que julguem necessário?  

Resposta 3  – Não há um tempo estabelecido e/ou obrigatório de permanência em obra. 

Contudo, cabe ao concorrente 1º classificado um acompanhamento responsável do 

desenvolvimento dos trabalhos e execução do projecto, que deverá ser definido em comum 

acordo entre a Uniscala Interiores e o concorrente 1º classificado. 

Pergunta 4  – Qual a função do espaço semi-circular junto à sala 04? É possível substituir ou 

relocalizar a porta de entrada? 

Resposta 4  – O espaço semi-circular junto à sala 04 funciona como arrumos / arquivo morto. 

Este espaço encontra-se num vão de escadas e não poderá ser alvo de intervenção, o mesmo 

se passando com a sua porta de acesso. 

Pergunta 5  – O desenho da parede que delimita a sala 04 do espaço semi-circular é o que 

está na planta na área de intervenção (Anexo II) ou nas plantas do Anexo IV? 

Resposta 5  – Plantas do Anexo IV – Planta de acabamentos e planta de instalações eléctricas. 
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Pergunta 6  – Quais as definições e dimensões da mesa Eracle da Alea existente na sala 03 

(sala multimédia)? 

Resposta 6  – A mesa Eracle, da Alea, existente na sala 03 (sala multimédia), tem 3,00 x 1,20 

m e possui uma estrutura em alumínio e um tampo em vidro temperado de 12mm, fosco e 

lacado a branco na face anterior, que pode ser alterado, tal como estipulado no Regulamento 

do Concurso Unsicala ’09. É possível encontrar mais informações sobre a mesa Eracle nas 

Especificações Técnicas do Equipamento, no website do Concurso Uniscala ’09. 

Pergunta 7  – Podemos alterar o acabamento das paredes e tectos já existentes para novas 

cores ou revestimentos? 

Resposta 7  – Sim. 

Pergunta 8  – Podemos propor novas divisórias para os espaços, mantendo as existentes? 

Resposta 8 – Sim, desde que as divisórias propostas não sejam, enquanto produto, 

concorrentes das existentes nas instalações da empresa. 

Pergunta 9  – O local do ar condicionado pode ser alterado ou removido dos locais existentes 

ou colocado em outros locais? 

Resposta 9 – Não. Os dispositivos de ar condicionado devem, obrigatoriamente, ser mantidos, 

assim como o local onde se encontram. 

Pergunta 10  – Os 4 postos de trabalho são para manter em termos de mobiliário e 

localização? 

Resposta 10 – A localização dos postos de trabalho deve ser mantida, podendo, contudo, 

sofrer uma reestruturação em termos de disposição no local. Fica ao critério dos concorrentes a 

eventual substituição do mobiliário em uso por outro da marca Howe. Salienta-se que este é o 

único caso em que é dada a possibilidade de utilizar equipamento de outro fornecedor. 

Pergunta 11  – É-nos permitido fechar os postos de trabalho da zona administrativa? 

Resposta 11 – Sim. 

Pergunta 12  – Em relação à sala multimédia, qual a verdadeira utilização desta sala? É aberta 

ao público? Tem lugares sentados para apresentações? O que nela apresentam? 
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Resposta 12 – A sala de multimédia é uma sala de reuniões comum, mas que deverá estar 

equipada e preparada para apresentações multimédia e/ou vídeo-conferência. Neste local 

estão previstas reuniões de apresentação da empresa, de apresentação de projecto, entre 

outras. Daí, a necessidade de se manter a estrutura da mesa Eracle (mesa de reuniões), bem 

como de cadeiras para que os intervenientes possam sentar-se.  

Pergunta 13  – Divisórias, armários, iluminação e alguns complementos divulgados no site e 

comercializados pela Uniscala poderão ser considerados para projecto? 

Resposta 13 – Não. A Uniscala comercializa diversos produtos de vários fornecedores. 

Contudo, o fornecedor e parceiro do Concurso Uniscala ’09 é a Howe, motivo pelo qual todo o 

mobiliário (mesas e cadeiras) terem que ser, obrigatoriamente da Howe. O restante 

equipamento (iluminação, pavimento, equipamento multimédia) deverá ser adquirido junto dos 

respectivos fornecedores / parceiros, de acordo com o orçamento estipulado para esse efeito 

(ver Tabela de Equipamentos / Materiais). 

Pergunta 14  – Podem ser propostas novas empenas para divisão do espaço? 

Resposta 14 – Sim, desde que as mesmas vão ao encontro do estabelecido no programa 

previsto e se integrem no orçamento estabelecido para trabalhos de apoio, ou seja, 5.000,0 €. 

Pergunta 15  – Podem ser propostas novas cores para o espaço? 

Resposta 15  – Ver resposta 7. 

Pergunta 16  – Podem propor-se alterações quanto à função ou programa para o espaço? 

Resposta 16  – O programa definido para o espaço deve ser cumprido integralmente, tal como 

previsto no regulamento do Concurso Uniscala ’09. Quanto á função do espaço, a mesma pode 

ser trabalhada livremente pelo arquitecto desde que cumpra o estabelecido no regulamento. 

Pergunta 17  – Pode alterar-se / redecorar-se a fachada? Colocação de vinílicos, “mupies” de 

publicidade, reclamos, entre outros? 

Resposta 17  – É permitido apresentar propostas de redecoração da fachada do edifício. 

Contudo, os elementos propostos têm, obrigatoriamente, que ser submetidos à apreciação do 

condomínio, ficando a sua concretização dependente da aprovação por parte deste organismo. 

Pergunta 18  – Openspace 02 deve ser considerado como armazém (cargas ou descargas) ou 

espaço expositivo? Ou pode propor-se novo uso? 
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Resposta 18 – O Openspace 02 não deve ser considerado como armazém, ou seja, é um 

espaço cuja futura função deverá ser definida pelo concorrente, desde que adequada ao 

programa previamente definido. 

Pergunta 19  – O armazém situado na parte posterior da loja tem permanência de 

trabalhadores? 

Resposta 19  – O armazém situado na parte posterior das instalações da Uniscala Interiores 

têm como principal objectivo garantir a stockagem de material. Assim, não há uma 

permanência de trabalhadores no espaço, mas o acesso ao mesmo deve ser sempre 

garantido. 

Pergunta 20  – O espaço vai crescer em termos humanos (aumento do número de 

colaboradores)? 

Resposta 20  – Não. A equipa da Uniscala Interiores deverá manter-se, pelo prazo de um ano 

(tempo previsto de exibição do projecto vencedor), inalterável em termos de número. 

Pergunta 21  – Estando de momento inscrita na OA como arquitecta com redução de quotas, 

queria saber se é possível participar no concurso, já que referem ser para membros efectivos 

da ordem. Não sei se me posso classificar como tal. 

Resposta 21  – Os arquitectos beneficiam de uma redução no valor das quotas nos primeiros 

dois anos após a inscrição como membros efectivos da OA, não deixando, no entanto, de ser 

considerados como tal, estando assim aptos a usar o título profissional de arquitecto e a 

praticar os “actos próprios da profissão”. 

Pergunta 22  – Não determinam datas para entrega do Boletim de Inscrição, mas suponho que 

seja no mesmo dia da entrega do processo. 

Resposta 22  – A participação no concurso não pressupõe qualquer inscrição prévia. O Boletim 

referido, trata-se de um “Boletim de Identificação” e deverá ser entregue com os restantes 

elementos discriminados do ponto 09 do Regulamento do Concurso, respeitando o “Modo de 

Apresentação” das Propostas, definido no ponto 10, até à data limite para entrega definida no 

ponto 20.Calendário. 

Pergunta 23  – O site da Uniscala apresenta elementos 3D para MAX e DWG dos objectos a 

integrar nas propostas. Eu utilizo o ArchiCad e Artlantis como ferramentas de trabalho e 

nenhum deles é suportado pelos programas. Com isto queria saber se têm forma de me 

facultar os ficheiros em GSM ou em DLL e onde terei acesso aos mesmos. 
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Resposta 23  – Neste momento não nos é possível disponibilizar os ficheiros 3D noutro formato 

que não os apresentados. Os elementos 3D disponibilizados para futura integração nas 

propostas são directamente fornecidos pela Howe que, contactada a este respeito, deu-nos a 

indicação de que não têm os elementos nos formatos mencionados (. Dll e. Gms). Porém, e de 

acordo com os técnicos da Howe, ambos os programas ArchiCad e Artlantis apoiam a 

importação de arquivos DWG; o ARCHICAD, por exemplo, é conhecido pela excelente troca de 

dados com o AutoCAD.  

Relativamente ao Artlantis, a descrição técnica do software refere que a troca de ficheiros com 

extensão DWG é suportada, tal como é possível ler no excerto que se segue: 

"Artlantis imports the most commonly used 3D formats: DXF, DWG, DWF, OBJ, FBX or 3DS. It 

is worth noting that, for 3DS format files, Artlantis recovers certain data such as map textures 

and lights." 

Pergunta 24  – Os valores disponíveis para o orçamento incluem IVA? 

Resposta 24  – Não, os valores indicados na Tabela de Equipamentos / Materiais não incluem 

IVA. 

Pergunta 25  – É possível comprar, dentro do orçamento disponível (25.000,00 €) peças soltas 

da marca Howe (ex.: tampos de cadeira, tampos de mesa, estruturas, etc.). Se sim, quais os 

preços das peças soltas? 

Resposta 25  – Não é possível adquirir peças soltas da marca Howe. A própria tabela de 

preços apresenta valores para as peças completas. Contudo, todas as peças adquiridas podem 

ser trabalhadas livremente pelos concorrentes.  

Pergunta 26  – Poderemos ter acesso, em imagem ou pdf, aos acabamentos estofados das 

cadeiras Howe? 

Resposta 26 – Os acabamentos estofados das cadeiras Howe podem ser consultados de 

acordo com indicações no ficheiro pdf disponibilizado no website do Concurso Uniscala ’09, em 

Especificações Técnicas do Equipamento. 

Pergunta 27  – Quais das luminárias existentes possuem reóstato ou podem ser controladas 

por infra-vermelhos / rádio? 
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Resposta 27 – A luminária da sala 03 (sala multimédia) e a situada por cima dos postos de 

trabalho, no Openspace 01, são controladas por infra-vermelhos/rádio. As restantes luminárias 

existentes no espaço possuem potenciómetro. 

Pergunta 28  – Caso seja possível intervir no tecto do OpenSpace 01, a intervenção tem de 

estar dentro do orçamento suplementar de 5.000,00 € dados pela Uniscala Interiores? 

Resposta 28  – É possível intervir no tecto do Openspace 01, sendo que essa intervenção – em 

termos de materiais e/ou equipamentos – depende do orçamento de 5.000,00 € estabelecido 

na Tabela de Equipamentos /Materiais. A mão-de-obra não deve ser contabilizada nesses 

5.000,00 €, uma vez que é assegurada pela Carlos Neto dos Anjos Construções, parceira do 

Concurso Uniscala ’09. A intervenção em causa deve assegurar a localização já existente do 

equipamento de ar condicionado, bem como as instalações eléctricas. 

Pergunta 29  – O orçamento suplementar de 5.000,00 € dado pela Uniscala Interiores refere-se 

só ao valor dos materiais, sendo os trabalhos de apoio contabilizados à parte? 

Resposta 29 – Sim, os 5.000,00 € disponibilizados pela Uniscala Interiores destinam-se à 

compra de materiais e/ou equipamentos que não estejam previstos na Tabela de 

Equipamentos / Materiais, estando todos os trabalhos de apoio (mão-de-obra, propriamente 

dita) assegurados pela Carlos Neto dos Anjos Construções. 

Pergunta 30  – Os preços referidos na tabela de equipamento / materiais são valores com ou 

sem IVA? 

Resposta 30  – Ver resposta 24. 

 


