
Terças Técnicas

Lisboa – Sede da Ordem dos Arquitectos
– Auditório Nuno Teotónio Pereira

Porto – Casa do Infante
– Arquivo Histórico Municipal

Funchal – Museu da Electricidade “Casa da Luz”

Informações úteis e Calendário em anexo.

Lisbon – Architects’ Association headquarters
– Nuno Teotónio Pereira Auditorium

Oporto – Casa do Infante
– Municipal Historical Archive

Funchal – Museu da Electricidade “Casa da Luz”

Mailing directo para 22.000 membros  
em 3 acções:

– 1º mailing de divulgação
– 2º mailing de reforço
– 3º mailing de lembrete

Comunicação através de:

– Landing Page no website da Ordem
– Facebook
– Banner Publicitário no website  
e Facebook da Ordem 

Direct mailling to 22.000 members in 3 actions:
– 1st disclosure mailing
– 2nd reinforcement mailing
– 3rd reminder mailing

Communication through:

– Landing Page on Association’s website
– Facebook
– Banner advertising on the Association’s  
website and Facebook 

Cada conferência das Terças Técnicas visa a apresentação especializada de um produto, ajustando-o 
às necessidades técnicas do exercício profissional dos arquitectos.
Deste modo, pretende-se colmatar lacunas ou melhorar a informação disponível no mercado para 
cada produto, sensibilizando os arquitectos para a sua melhor utilização e optimização no âmbito do 
projecto e da obra, e aproximando os profissionais às empresas participantes (e vice-versa).
Em conjunto com as empresas, pretende-se que estes ciclos mensais de conferências sirvam como 
ferramenta adicional para o trabalho dos arquitectos, numa perspectiva mais prática e facilitadora da 
sua profissão.

Each Terça Técnica (Technical Tuesday) conference aims at a specialized presentation of a product, adjusting 
it to the technical needs of the architect’s professional exercise.
It intends to fill gaps or to improve the information available in the market for each product, sensitizing the ar-
chitects for its best use and optimizing project and work levels, bringing professionals and companies closer.
Together with the companies, these monthly conference cycles intend to serve as an addition tool for the 
architect’s work, in a more professional practical and facilitating perspective. 

Locais Locals

Divulgação/Promoção Disclosure/Promotion

Informação Complementar Additional Information

Lisboa e Porto 2600 €    c/ catering (50 pax.)

Lisboa 1700 €    c/ catering (50 pax.)

Porto 1700 €    c/ catering (50 pax.)

Funchal 1800 €    c/ catering (50 pax.)

Participação nas Terças Técnicas é sujeita a inscrição obrigatória. O número de participantes varia em 
média entre os 50 e os 90 profissionais, arquitectos. Inclui ainda sala, secretariado, coffee-break (até 
50 pessoas por local), serviço de fotografia (Lisboa) e listagem dos inscritos com dados de contactos.

Tabela de preços 2019 (IVA não incluído)

Ordem dos Arquitectos — Gabinete de Marketing Marketing Office
Maria Miguel — Directora Director 
Telf: (+351) 21 324 11 11/21 — E-mail: maria.miguel@ordemdosarquitectos.pt

Lisbon and Oporto 2600 €   w/ catering (up to 50 pax.)

Lisbon 1700 €   w/ catering (up to 50 pax.)

Oporto 1700 €   w/ catering (up to 50 pax.)

Funchal 1800 €   w/ catering (up to 50 pax.)

Participation in Technical Tuesdays is subject to compulsory registration. The number of participants ranges 
on average on 50 to 90 professionals, architects. Also includes room, secretariat, coffe-break (up to 50 
people per local), photographer (Lisbon) and a list of registrants with contact information.

Price table 2019 (VAT not included)


