
REGULAMENTO



1. APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 

CASAS NO ALENTEJO é uma iniciativa da Secção Regional do Alentejo da Ordem dos 
Arquitectos (OASRALT) que pretende através de uma exposição local e de uma publicação 
internacional impressa, dar visibilidade a obras de habitação unifamiliar de referência na 
região e respetivos arquitetos, contribuindo para a promoção da qualidade arquitetónica, 
como legado cultural.

Para o efeito, convidamos todos os membros efetivos na Ordem dos Arquitectos, com obras 
com programa de habitação unifamiliar, seja nova construção ou reabilitação, concluídas nos 
últimos 10 anos na região do Alentejo, a submeter trabalhos até ao dia 15 setembro.

2. PARTICIPAÇÃO

2.1 Podem participar todos os membros efetivos da Ordem dos Arquitectos com a sua 
inscrição válida, desde que tenham realizado o trabalho na área de circunscrição territorial 
da OA-SRALT. 

2.2 Podem participar no Open Call as obras com programa de habitação unifamiliar, 
seja nova construção ou reabilitação, concluídos nos últimos 10 anos, isto é, tenham sido 
construídas e concluídas entre 2012 e 2022.

3. ESCLARECIMENTOS

Qualquer pedido de esclarecimento sobre o conteúdo do Regulamento, deverá ser remetido 
até ao dia mencionado no calendário, dirigido ao Conselho Directivo Regional do Alentejo da 
Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitectos e enviado para o seguinte endereço 
de email: alentejo.geral@ordemdosarquitectos.org

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Os trabalhos devem observar as seguintes condições: 
· Participação individual ou em equipa;
· No caso de participação em equipa, deverá ser designado um único responsável; 
· Cada participante poderá apresentar mais do que um trabalho;
·  Os elementos apresentados deverão ter qualidade gráfica e escrita para a exposição  

e publicação.
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5. ELEMENTOS A ENTREGAR

· Ficha do Autor/autores, (Anexo I)
· Ficha técnica do trabalho apresentado, (Anexo II): 
· Peças escritas, imagens e desenhos do qual devem constar:

Peças escritas
Memória descritiva, realizada numa folha A4, com o máximo 1600 carateres (com espaços).
Os responsáveis pelos trabalhos selecionados para publicação, comprometem-se a enviar  
à posteriori as peças escritas em inglês, considerando a edição bilingue.

Imagens
Fotografias do(s) arquiteto(s) autor(s) do projeto (livres de direitos fotográficos);
Imagem do logótipo do atelier (caso se aplique);
Mínimo de 10 fotografias e máximo de 15 fotografias por projeto (livres de direitos 
fotográficos), resolução mínima 300dpi, dimensão 26x24 cm, formato JPG ou Tiff.

Desenhos
Plantas, cortes, alçados, pormenores construtivos, axonometrias, esboços, nos seguintes 
formatos:
· Desenhos a preto e branco em formato eps, Illustrator, pdf, vectorial
·  Desenhos a cor, resolução mínima 300 dpi, dimensão máxima 22x30 cm, formato JPG ou 

TIFF.

5.2  Para efeitos de exposição cada participante deve ainda integrar: 
· 2 painéis rígidos A1, em suporte tipo K-line, com 5mm de espessura.

5.3 O participante tem ainda que entregar devidamente preenchida e assinada a Declaração 
de Autoria e Autorização de Publicação (Anexo III).

6. MODO DE ENTREGA

6.1 Os documentos a entregar para efeitos de participação, poderão ser submetidos até ao 
prazo estabelecido no calendário: por correio eletrónico, para o endereço de email: alentejo.
geral@ordemdosarquitectos.org (será admitido um serviço online de transferência de 
arquivos); entregues ou enviados por correio para o seguinte endereço: 

Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitectos
Torre do Salvador, Rua do Salvador nº. 2, 7000-509 ÉVORA 

6.2 Por a entrega dos trabalhos ser feita num período de férias, a Secção Regional do 
Alentejo da Ordem dos Arquitectos poderá, se assim o entender, prorrogar o prazo, e nesse 
caso publicará uma informação sobre a referida alteração.
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6.3 A Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitectos não se responsabiliza por 
qualquer falha ou erro que possa ocorrer durante o processo de entrega dos elementos 
referentes à participação no Open Call e só validará as participações que se apresentarem 
devidamente instruídas de acordo com o presente Regulamento e dentro da data-limite para 
a sua submissão, conforme referido no ponto 9.1 deste Regulamento.

7. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO

7.1 Os elementos entregues pelos participantes serão apreciados, por uma comissão de 
avaliação a designar pelo Conselho Directivo Regional da Secção Regional do Alentejo 
da Ordem dos Arquitectos, que fará um pequeno relatório com a apreciação dos projetos 
admitidos.

7.2 Serão selecionados para efeitos de uma exposição a realizar no mês de Outubro, em 
Évora, todos os projetos que preencham os requisitos previstos neste Regulamento; e os 10  
a 12 melhores projetos, farão parte de uma edição da Revista “CASAS Internacional” 
dedicada à região do Alentejo.

7.3 Sem prejuízo do previsto no 7.2 deste Regulamento, a Secção Regional do Alentejo 
da Ordem dos Arquitectos reserva-se no direito de, por circunstâncias imprevistas, não 
proceder à publicação dos Trabalhos na Revista “CASAS Internacional”.

8. IMPEDIMENTOS

8.1. Encontram-se impedidos de participar:
· Membros dos Órgãos Sociais da OA e respetivas secções regionais;
· Funcionários e colaboradores da OA e respetivas secções Regionais

9. EXCLUSÕES

9.1 São considerados motivos de exclusão:
· As participações e respetivos elementos entregues fora do prazo
· O não cumprimento das condições de participação previstas no presente regulamento.

10. RESPONSABILIDADE

10.1 Os participantes serão inteiramente responsáveis pelos elementos dos projetos que 
apresentem, quanto ao seu conteúdo ou autoria, não sendo a OA-SRALT responsabilizada por 
qualquer erro ou omissão nos trabalhos apresentados ou nos elementos que os componham.
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10.2 É da responsabilidade do participante a obtenção de qualquer autorização que se 
mostre necessária à apresentação do trabalho, seja quanto aos elementos de projeto, 
registos fotográficos, dono de obra ou de qualquer outra natureza.

11. PROPRIEDADE E DIREITOS DE AUTOR

11.1 O direito de autor e/ou direitos conexos que estejam associados às obras apresentadas 
no âmbito da Iniciativa “Casas no Alentejo”, pertencem aos respetivos criadores intelectuais, 
salvo convenção em contrário, responsabilizando-se os participantes pelo cumprimento de 
direitos e obrigações associadas aos direitos indicados.

11.2 Os participantes declaram que procederam à obtenção das autorizações necessárias 
para efeitos de publicação ou divulgação.

11.3 Os participantes declaram que os elementos de suporte ao trabalho apresentado, 
passará a ser propriedade material da OA-SRALT, sem prejuízo dos direitos de propriedade 
intelectual e artística dos seus autores, ficando a OA-SRALT autorizada pelos participantes, 
a divulgar, pelos meios que entender por convenientes a informação constante do trabalho 
entregue.

12. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

A OA-SRALT tratará os dados pessoais a que tenha acesso no decorrer da execução da 
publicação “Casas no Alentejo” apenas no âmbito das finalidades do evento, sendo proibidos 
tratamentos com finalidades distintas, que não se enquadrem numa das condições de 
licitude elencadas no art. 6.º do RGPD.

A OA-SRALT não comunicará os dados pessoais tratados no âmbito da publicação” Casas 
no Alentejo”, salvo se houver uma autorização expressa ou uma obrigação legalmente 
admissível.

13. CALENDÁRIO

Candidaturas: 10 de Agosto a 15 de Setembro

Período de esclarecimento: até 15 de Setembro 

Divulgação dos resultados: 1 a 30 de Outubro 

Exposição Pública dos Trabalhos: 1 a 30 de Outubro
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ANEXO I
FICHA TÉCNICA DO PROJETO

Nome da Casa

Data do Projeto

Localização

Dono da Obra

Empreiteiro

Área do Terreno

Assinatura do Participante

Data

Data de Conclusão da Obra

Área Construída
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ANEXO II
FICHA DO AUTOR / AUTORES

Nome da entidade participante e do Autor/autores do Projeto

Colaboradores do Projeto 

No. de Membro da OA do Arquiteto Responsável 

Morada 

Email

Website (caso se aplique) 

Assinatura do Participante

Data

Telefone
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ANEXO III
DECLARAÇÃO DE AUTORIA E AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO  
OPEN CALL “ CASAS NO ALENTEJO”

Nome do Projeto

Nome do Autor 

1. O(A) Participante(a) declara que autoriza a publicação do trabalho supra mencionado pela 
Secção Regional do Alentejo da Ordem dos Arquitectos e/ou pela Editora Nobuko/Diseño 
Editorial - CASAS Internacional

2. Mais declara que o dito trabalho é original e de sua autoria, e que procedeu à obtenção das 
autorizações necessárias para efeitos de participação, publicação ou divulgação do trabalho 
apresentado.

Assinatura

Data


