
Arquitectura  Emergente:  
Intercâmbio Portugal – Reino Unido 

Apresentação de candidaturas
A Architecture Foundation, a Ordem  dos Arquitectos e o British Council 
organizam  um programa de intercâmbio entre o Reino Unido e Portugal 
para 2010-2011. 
Esta iniciativa surge na sequência de outros projectos de intercâmbio 
implementados pela  Architecture Foundation em  países como os Estados 
Unidos, a  Itália  e a  Turquia e a decorrer  actualmente na Polónia  e 
Noruega.  Esta  parceria  tem como objectivo a identificação,  o intercâmbio 
e a promoção de novos arquitectos através do desenvolvimento de redes, 
diálogos e permutas culturais que permitam  a partilha de informação,  de 
ideias e de novas formas de pensar. 

Tanto em Portugal como no Reino Unido serão seleccionados três 
arquitectos emergentes, como representantes do panorama da 
arquitectura dos respectivos países, que participarão num  conjunto de 
actividades coordenadas, incluindo conferências públicas e visitas nos 
dois países. Os arquitectos do Reino Unido visitarão Lisboa  em  Outubro 
de 2010 para  participar num programa organizado pela Ordem dos 
Arquitectos, que coincidirá com a Trienal de Arquitectura de Lisboa  2010
(aprox. 3  dias previstos entre 21-24 Outubro) - www.trienaldelisboa.com/
pt. No Reino Unido, será organizado um  programa idêntico para os 
arquitectos portugueses que visitarão Londres em  finais de Novembro e 
inícios de Dezembro 2010 (data a confirmar). 
A selecção será organizada pela  Architecture Foundation e a Ordem  dos 
Arquitectos. A escolha das obras será da responsabilidade de um 
comissariado nomeado para o efeito, a indicar brevemente.

Quem pode participar?
Todos os arquitectos em exercício depois de 2000, inscritos na Ordem dos 
Arquitectos, que não tenham participado em actividades da Architecture 
Foundation nos últimos dois anos.  
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O programa Arquitectura emergente: intercâmbio Portugal – Reino 
Unido tem como mote o tema da Trienal de Arquitectura de Lisboa 2010: 
‘Falemos de Casas’. Como tal, espera-se que os candidatos apresentem 
experiência nesta área, tanto na concepção como na investigação sobre 
casas, sejam privadas ou públicas, unifamiliares ou colectivas. 

Como candidatar-se?
O processo de candidatura deve ser documentado com os elementos 
abaixo indicados, via correio electrónico para: 
dp@ordemdosarquitectos.pt 
até às 24h00 do dia 19 de Setembro de 2010. 
Qualquer esclarecimento ou informação adicional devem ser solicitados, 
apenas por via electrónica, para o mesmo endereço até às 12h00 do dia 16 
de Setembro.

Documentação (em PDF) necessária 
para submeter a candidatura
1. Breve Curriculum do candidato (máximo 750 palavras), incluindo o ano 
de início da actividade, a constituição da equipa, as qualificações 
profissionais e os projectos e obras mais relevantes
2. Um portefólio (máximo 10 páginas A3) com textos e imagens sobre 
cinco projectos (incluindo instalações efémeras e exposições) da autoria do 
candidato.
3. A resposta às seguintes questões (total máximo de 750 palavras):

a) Quais as influências mais significativas para o desenvolvimento 
da sua obra?

b) Quais as condicionantes mais relevantes para a prática da 
Arquitectura em Portugal?

c) Quais os arquitectos que considera mais marcantes no Reino 
Unido?

d) O que espera alcançar com este projecto de intercâmbio com 
arquitectos do Reino Unido?

e) De que forma o seu trabalho se enquadra no tema da Trienal de 
Arquitectura de Lisboa 2010, “Falemos de Casas”? 
www.trienaldelisboa.com/

Parceiros
The Architecture Foundation | www.architecturefoundation.org.uk
Ordem dos Arquitectos | www.arquitectos.pt
British Council | www.britishcouncil.org
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