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P1: É da exclusiva responsabilidade do Comissariado HP 2012/14 a decisão da selecção das obras a 
integrar a Exposição? Ou a selecção apresentada pelo Comissariado poderá ser ainda objecto de 
aprovação pelo Conselho Directivo Nacional (CDN)? 
 
R1: De acordo com o definido na alínea c) do nº 1 do N.º 6 do Regulamento HP 2012/14 a responsabilidade 
da selecção das obras a integrar a edição HP 2012/14 é do Comissariado; 
 
Os comissários regionais, “Norte” e “Sul”, serão responsáveis pela selecção – no âmbito da competência da 
Secção Regional do Norte – nas áreas correspondentes aos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, 
Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra, Viseu e Guarda – e no âmbito da competência da Secção Regional do 
Sul – nos distritos deCastelo Branco, Leiria, Santarém, Lisboa, Portalegre, Évora, Beja, Setúbal e Faro, bem 
como as Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 
 
Tal selecção, antes de tornada pública, é levada como proposta a reunião Plenária de CDN, para 
aprovação. 
 
 
 
P2: Existem critérios de selecção pré-definidos pelo CDN, além daqueles que serão propostos pelo 
Comissariado HP 2012/14? Se sim, quais? 
 
R2: Não existem critérios de selecção pré-definidos pelo CDN para além dos definidos no Regulamento do 
HP 2012/14. 
  
 
 
P3: O que se entende por “… programar e acompanhar as diversas iniciativas previstas em 4;” ? Quais as 
responsabilidades específicas do Comissariado HP 2012/14 nesta matéria? 
 
R3: As responsabilidades e competências do Comissariado HP 2012/14 estão definidas no N.º 6 do 
Regulamento HP 2012/14 e são, designadamente: 
- Definir os critérios de selecção das obras de Arquitectura; 
- Propor o Regulamento da edição HP 2012/14; 
- Apresentar uma selecção de obras de Arquitectura; 
- Participar em reuniões de coordenação com as equipas de comunicação, produção e publicidade da OA; 
- Programar e acompanhar as iniciativas previstas no Nº 4 do Regulamento; 
- Seleccionar e redigir os textos que acompanham a apresentação da edição HP 2012/14; 
- Seleccionar e redigir os textos a integrar na edição coordenada pela equipa editorial do JA; 
- Conceber o projecto expositivo para as Grandes Exposições. 
 
É responsabilidade do Comissariado a programação e acompanhamento das iniciativas previstas no N.º 4 
do Regulamento HP 2012/14: 
- Participar no Júri do Concurso da BOX HP 2012/14; 
- Adequar o projecto expositivo de cada uma das Grandes Exposições aos espaços assegurados; 
- Conceber no âmbito do Projecto Curatorial respectiva Programação Paralela – ex. conferências, debates, 
mesas redondas, visitas guiadas a estudantes e apresentações técnicas - a cada uma das itinerâncias; 
- Acompanhar todas as acções de produção, divulgação, promoção e apresentação da Selecção HP 
2012/14. 
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P4: As iniciativas previstas no N.º 4 têm orçamento previsto? Se sim, qual? 
 
R4: A edição HP 2012/14 tem um orçamento global, resultante de patrocínios, para o desenvolvimento de 
todas as iniciativas do projecto. Nesta fase não estão definidos valores específicos para cada uma das 
iniciativas, esses valores serão acertados posteriormente, também com a equipa de Comissariado, tendo 
como ponto de partida as iniciativas referidas no N.º 4 do Regulamento bem como o projecto curatorial 
seleccionado. 
 
  
 
P5: O projecto expositivo do HP 2012/14, que deverá integrar a Box HP 2012/14, dever-se-á manter nas 12 
itinerâncias previstas?  
 
R5: Não. Apenas a Box HP 2012/2014 deverá integrar as exposições das itinerâncias previstas, num total 
de 12. 
  
 
 
P6: A possibilidade de recorrer a elementos externos para a concepção do referido projecto expositivo tem 
orçamento previsto? Se sim, qual? 
 
R6: O orçamento definido destina-se à totalidade das iniciativas, cabendo ao CDN, ouvida a equipa de 
Comissariado, a melhor gestão do mesmo. 
 
 
 
P7: Como será avaliada a ponderação dos sub-critérios do Curriculum Vitae? Por contabilização do nº de 
projectos de curadoria, publicações e programação/produção de projectos culturais; ou por algum outro 
critério? 
 
R7: Os critérios de avaliação e factores de ponderação estão enunciados no N.º 11 do Regulamento HP 
2012/14, cabendo posteriormente ao júri a ponderação dos sub-critérios estabelecidos. 
  
 
 
P8: Qual a identificação nominal dos membros do Júri? 
 
R8: O Júri do Concurso será composto por cinco membros; três indicados pelo CDN, um dos quais presidirá 
aos trabalhos, um indicado pelo Conselho Directivo Regional Norte e um pelo Conselho Directivo Regional 
Sul.  
Não se encontra ainda definida a identificação nominal de cada um dos representantes, esta informação 
será tornada pública assim que for definida. 
  
 
 
P9: O CDN está obrigado a aceitar a decisão do Júri, e a agir em conformidade com a mesma? 
 
R9: Não. O Júri indicará ao CDN a proposta que melhor responde aos objectivos estabelecidos neste 
concurso, cabendo ao CDN a aprovação final. 
O Júri poderá considerar que as propostas não respondem aos objectivos estabelecidos, não fazendo 
qualquer indicação ao CDN. 
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P10: Os valores globais enunciados incluem IVA, à taxa legal em vigor? 
 
R10: Os valores globais enunciados não incluem IVA à taxa legal em vigor. 
 
 
 
P11: Os valores globais enunciados incluem custos com viagens, alimentação e estadias no âmbito das 12 
itinerâncias previstas? 
 
R11: Os valores globais enunciados, referentes aos honorários do Comissariado, não incluem custos com 
viagens, alimentação e estadias para as itinerâncias previstas. A gestão orçamental destes custos caberá 
ao CDN. 
  
 
 
P12: Qual o prazo para a selecção, pelo Comissariado HP 2012/14, das obras do projecto HP 2012/14? 
 
R12: A equipa de comissariado HP 2012/14 deverá ter em linha de conta a calendarização geral definida no 
N.º 5 do Regulamento HP 2012/14, pelo que terá que apresentar atempadamente ao CDN a listagem das 
obras seleccionadas dentro do calendário previsto, para divulgação publica das mesmas em Julho de 2015. 
 
 
 
P13: Qual o prazo para a entrega, pelo Comissariado HP 2012/14, do projecto expositivo da Grande 
Exposição em Lisboa? 
 
R13: O calendário detalhado é acertado conjuntamente com a equipa de Comissariado seleccionada, 
respeitando a calendarização geral definida no N.º 5 do Regulamento HP 2012/14 e assegurando o 
cumprimento da data definida para a inauguração da exposição, agendada para Outubro de 2015. 
 
 
 
P14: Qual o prazo para a aceitação pela OA do projecto expositivo da Grande Exposição em Lisboa? 
 
R14: O calendário detalhado é acertado conjuntamente com a equipa de Comissariado seleccionada e, 
mais uma vez, assegurando o cumprimento da data definida na calendarização geral para a inauguração da 
exposição, em Outubro de 2015. 
  
 
 
P15: Qual o prazo para a entrega, pelo Comissariado HP 2012/14, do projecto curatorial da edição especial 
do Jornal Arquitectos HP 2012/14? 
 
R15: O calendário detalhado é acertado conjuntamente com a equipa de Comissariado seleccionada e será 
definido com a equipa editorial do JA, responsável por esta publicação. 
 
 
 
P16: Qual o prazo para a aceitação pela OA do projecto curatorial da edição especial do Jornal Arquitectos 
HP 2012/14? 
 
R16: O calendário detalhado é acertado conjuntamente com a equipa de Comissariado seleccionada, sendo 
o seu momento preciso definido com a equipa editorial do JA, responsável por esta publicação. 
 
 
 
 



 
  HABITAR PORTUGAL 2012/14 

 RESPOSTAS AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO 

 4 

 
 
 
 
P17: Qual o prazo para a entrega, pelo Comissariado HP 2012/14, do projecto curatorial/programação das 
12 itinerâncias? 
 
R17: Não se encontra definido, contudo, espera-se que o projecto curatorial apresentado na candidatura já 
contemple linhas orientadoras para a programação destas itinerâncias.   
 
 
 
P18: O comissariado, ou algum dos seus membros, pode rescindir livremente e a todo o tempo este 
contrato no caso de incumprimento pela OA/CDN, das obrigações constantes do mesmo? 
 
R18: Está na base da redacção do contrato a reciprocidade de direitos e deveres entre as partes que o 
firmarão. Existindo porventura futuras questões a dirimir entre as partes aplicar-se-á a Cláusula Nona do 
referido contrato. 
  
 
 
P19: Existe a possibilidade de incluir uma equipa composta por mais elementos do que os 3 comissários 
pedidos pelo regulamento? Esses membros podem não estar inscritos na Ordem dos Arquitectos? Caso 
seja possível, a equipa poderá ser sempre divulgada na sua totalidade caso seja essa a opção da equipa de 
comissariado? 
 
R19: A equipa do Comissariado deverá ser constituída com base no estipulado na alínea a) do N.º 6 do 
Regulamento do Concurso - "O Comissariado é constituído por um comissário nacional e por dois 
comissários regionais", devendo ser membros em efectividade de direitos da Ordem dos Arquitectos.  
Nos termos da alínea i) do mesmo número poderá o Comissariado recorrer a elementos externos para 
efeitos da concepção do projecto expositivo – nada obrigando que estes elementos devam estar inscritos na 
OA. 
Da ficha técnica de quaisquer acções do HP 2012/14 constará o nome de todos os intervenientes no 
processo. 
 
 
 
P20: No caso de uma proposta vencedora, existe a possibilidade de um dos membros indicar outra pessoa 
ou uma empresa para questões relacionadas com facturação?  
 
R20: Qualquer questão relacionada com a facturação acontecerá entre as partes signatárias do respectivo 
contrato. 
 
 
 
P21: Existe alguma verba definida para a realização das diversas exposições HP 2012/14? O eventual 
aluguer de espaços expositivos já está contemplado ou será também retirado à verba disponível? 
 
R21: Existe uma verba global para a produção da edição HP 2012/14 decorrente de patrocínios. As 
negociações de parcerias institucionais com vista a assegurar os espaços expositivos bem como a gestão 
do referido orçamento são da responsabilidade do CDN. 


