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PARTE I. AS ORIENTAÇÕES GERAIS DO CONCURSO 
 

CAPÍTULO 1. OBJETO DO 
CONCURSO 

Em conformidade com o disposto no Regulamento (CE, Euratom) n.º 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União, bem como com as disposições do seu anexo 1, o Parlamento Europeu 
decidiu lançar o presente concurso de trabalhos de conceção pormenorizados para efeitos de 
renovação do edifício Paul-Henri SPAAK, em Bruxelas. O presente concurso está aberto a arquitetos. 
O Parlamento Europeu: 
desde 1979, o Parlamento Europeu é a instituição que garante a representação democrática de todos 
os cidadãos da União Europeia. 
No Parlamento Europeu, 751 deputados, eleitos por sufrágio universal direto nos 28 países da União 
Europeia, exercem o poder legislativo e orçamental, em conformidade com o mandato eleitoral que 
lhes é conferido. 
O edifício Paul-Henri SPAAK, que constitui o edifício central do Parlamento Europeu em Bruxelas, 
engloba não só o hemiciclo em que se realizam as sessões plenárias dos deputados, mas também as 
instalações previstas para as reuniões das comissões parlamentares, para a organização de 
conferências de imprensa e para o acolhimento dos visitantes. 
 

CAPÍTULO 2. VISÃO 
O Parlamento Europeu é um dos núcleos simbólicos e uma das casas da democracia europeia, 
constituindo uma pedra angular da história moderna do continente. O seu património imobiliário 
reveste-se de grande importância, não só para os legisladores europeus, como também para os 
cidadãos, uma vez que encerra espaços públicos significativos que propiciam o diálogo e a vivência da 
democracia europeia e dos seus valores, estando simultaneamente no centro das celebrações e das 
comemorações europeias da nossa herança democrática comum. É necessário preservar e 
desenvolver o património imobiliário enquanto símbolo forte do nosso passado recente.  
O projeto europeu assistiu a vários alargamentos e conta atualmente com 28 Estados-Membros. 
Através dos seus deputados eleitos por sufrágio direto, o Parlamento Europeu representa mais de 500 
milhões de cidadãos europeus. Ao longo deste processo histórico, os edifícios da instituição foram 
ampliados e adaptados, por forma a refletir a responsabilidade acrescida do Parlamento enquanto 
colegislador de pleno direito, proporcionando as melhores condições de trabalho aos deputados 
europeus. Em virtude das suas competências alargadas, o Parlamento Europeu viu-se na necessidade 
de reforçar os laços com os cidadãos e de os ajudar a compreender melhor o projeto europeu. 
 

 O Parlamento dos deputados É o Parlamento dos cidadãos:  

Está aberto aos cidadãos, interage com eles e dá-lhes a possibilidade de viver uma experiência 
extraordinária. A interação com o cidadão tem vindo a evoluir: nos primórdios meros 
transeuntes, os cidadãos tornaram-se visitantes, intervenientes e, por último, colegisladores. 
O acolhimento dos cidadãos, no respeito da sua diversidade e dos seus valores, incentiva-os a 
aderir ao projeto europeu.  

 O Parlamento Europeu pretende dar o exemplo na abordagem ambiental global que segue:  

O futuro edifício deverá inserir-se e relacionar-se com o seu ambiente urbano, natural e social.  
Deverá ser durável, sendo a durabilidade medida em termos da operacionalidade, facilidade 
de manutenção, flexibilidade e adaptabilidade do edifício. A flexibilidade deverá aplicar-se ao 
espaço, ao tempo e às técnicas. 
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O edifício e o processo de construção do mesmo deverão ter em conta as melhores práticas 
em termos de durabilidade e sustentabilidade e caracterizar-se por um equilíbrio entre a 
simplicidade e uma tecnologia apurada (nomeadamente climatização ecológica e economia 
circular). 
O projeto de renovação visa surtir um impacto positivo sobre o ambiente. O Parlamento 
Europeu expôs as suas diferentes ambições sob a forma de uma Carta de exemplaridade 
ambiental que figura no anexo 1. 
 

CAPÍTULO 3. OBJETIVO 
O concurso tem por objetivo selecionar dois conceitos (para mais informações, veja-se também mais 
adiante a parte V – capítulo 1) que serão submetidos à apreciação da Mesa do Parlamento Europeu, 
incumbida de selecionar o conceito que, de seguida, será desenvolvido detalhadamente por um 
operador responsável pela conceção e construção, independente do autor do conceito escolhido. 
Por meio deste conceito, o concurso visa fundamentalmente definir:  

 os volumes externos e os volumes dos grandes espaços interiores; 

 as relações, mormente, as relações com o meio ambiente, as relações entre o interior e o 
exterior através da envolvente do edifício, as relações entre funções e as relações entre os 
diferentes utilizadores e o edifício; 

 a atmosfera exterior e interior criada através destes elementos; 

 um potencial de desenvolvimento das ambições do Parlamento Europeu, através da conceção 
arquitetónica e técnica subsequentemente definida no âmbito da conceção/construção. 

São estas as bases em que assentará a avaliação dos conceitos. Caso os conceitos apresentados façam 
referência a materiais, texturas ou cores, estas informações terão apenas caráter indicativo. Se este 
tipo de informações constar do projeto a realizar, as informações em causa serão transmitidas ao 
operador responsável pela conceção/construção que, por seu turno – e tendo em conta as aspirações 
e os objetivos do Parlamento Europeu – ponderará se deverão ser tidas em consideração. 
O Parlamento atuará como garante do conceito junto do operador responsável pela 
conceção/construção. Para o efeito, o Parlamento tenciona recorrer aos serviços do autor do conceito 
selecionado para que este preste assistência nas diferentes etapas de elaboração do projeto. 
A título cautelar, o Parlamento Europeu reserva-se, no entanto, o direito de realizar ou não o projeto, 
bem como de recorrer ou não aos serviços de assistência. 
 

CAPÍTULO 4. CONTEXTO 
O edifício Paul-Henri SPAAK é parte integrante de um campus com uma área total de cerca de 
665.000 m², composto por uma dezena de edifícios. O edifício atual apresenta uma área construída 
total de cerca de 84.000 m² (1), que poderá ser aumentada no respeito das normas urbanísticas em 
vigor. Alberga o hemiciclo do Parlamento Europeu em Bruxelas, que acolhe 751 deputados 
provenientes de todos os países da União Europeia.  
O Parlamento Europeu – enquanto assembleia multicultural e multilingue em que são frequentemente 
faladas e interpretadas 24 línguas – materializa o lema europeu: «unidos na diversidade». 
O edifício situa-se na junção de duas zonas urbanas diferentes quanto à forma e às funções 
desempenhadas, sendo contíguo a um importante parque da cidade de Bruxelas, o Parque Léopold, 
onde se situam vários estabelecimentos culturais e científicos. 
  
 
 

                                                           

1 Área útil: cerca de 39 000 m² 
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CAPÍTULO 5. FUNÇÕES 
O futuro edifício deverá albergar: 

 O hemiciclo, que acolherá o conjunto dos deputados europeus, bem como os visitantes; 

 Salas de reuniões das comissões parlamentares e dos trílogos2; 

 Uma área de receção e de encontro, bem como um espaço pedagógico destinado aos cidadãos; 

 Espaços protocolares; 

 Espaços reservados aos meios de comunicação social; 

 Espaços destinados à realização de atividades culturais; 

 Espaços de convívio; 

 Espaços de apoio ao conjunto das atividades desenvolvidas pelo Parlamento Europeu (uma 
síntese figura no anexo 2). 

Para garantir a diversidade dos projetos apresentados, algumas das funções do programa global são 
apresentadas a título facultativo e outras com a indicação de uma capacidade mínima e de uma 
capacidade ideal. Os elementos em causa constam do anexo acima referido. 
As funções deverão ser organizadas de modo a permitir uma grande facilidade de utilização e uma 
visibilidade natural que minimize a sinalização, bem como o estabelecimento de caminhos claros, em 
especial para os utilizadores, o protocolo, os meios de comunicação social, os visitantes, e a logística.  
Os visitantes deverão igualmente ter a possibilidade de seguir um caminho que lhes proporcione uma 
experiência única. 
A curto prazo, a flexibilidade do edifício deverá permitir múltiplas utilizações dos espaços e, a longo 
prazo, a sua fácil reafectação. 
  

CAPÍTULO 6. RENOVAÇÃO 
Embora o bairro em que se situam as instituições europeias tenha sido objeto de numerosas operações 
de demolição e/ou reconstrução, a abordagem ecológica assente na análise do ciclo de vida, bem como 
as aspirações da Região de Bruxelas-Capital em termos de desenvolvimento de uma economia circular, 
levam-nos a considerar, com igual interesse, uma operação de reabilitação em alternativa a uma 
operação de reconstrução.  
 
De qualquer forma, o estado geral do edifício exige uma reabilitação profunda. 
O conceito de renovação permite uma abordagem aberta a ambos os procedimentos de construção 3. 
 
 

  

                                                           
2 As reuniões do trílogo são reuniões de conciliação legislativas entre representantes da Comissão, do Conselho e do Parlamento. 

3 Ver também o artigo IV.3.1.  
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PARTE II. PROCEDIMENTO 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

B R EV E DESCR I ÇÃ O DO PR OCESSO  

O presente processo constitui um concurso limitado que se declina em duas fases, a saber: 

 Uma fase de seleção dos candidatos; 

 Uma fase relativa ao concurso de conceção propriamente dito. 

Durante a primeira fase, o Parlamento Europeu recolherá as candidaturas apresentadas e selecionará 
os candidatos a reter com base em critérios objetivos, que permitam, nomeadamente, avaliar as 
capacidades económicas e profissionais dos candidatos à luz dos objetivos do concurso. 
Finda esta fase, os candidatos aprovados – de seguida designados por «os concorrentes» –  serão 
convidados a participar na fase relativa ao concurso de conceção propriamente dito, durante a qual 
deverão apresentar os seus trabalhos de conceção, que, por seu turno, serão apresentados ao júri 
responsável pela avaliação e classificação dos mesmos, igualmente incumbido de designar o vencedor. 
As presentes regras de concurso incluem adiante informações mais pormenorizadas sobre o decurso 
exato de cada fase. 
 

CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE  

Sem prejuízo da aplicação das disposições da parte II, capítulo 2, das presentes regras, a participação 
neste concurso encontra-se aberta, em igualdade de condições, a todas as pessoas singulares, pessoas 
coletivas e entidades públicas: 

 de um Estado-Membro da União Europeia;  

 de um país terceiro que tenha um acordo específico com a União Europeia em matéria de 
contratos públicos; 

 de um país terceiro que tenha ratificado o « WTO plurilateral Agreement on Government 
Procurement (GPA) » (acordo multilateral sobre contratos públicos da OMC). 

Nota importante à atenção dos candidatos britânicos: 
 
Os operadores económicos estabelecidos no Reino Unido podem candidatar-se a este concurso e 
apresentar um trabalho de conceção se forem selecionados. 
 
Caso o Reino Unido venha a sair da União Europeia, aplicar-se-ão aos operadores económicos aí 
estabelecidos, a partir da data da retirada oficial, as regras relativas ao acesso aos contratos públicos 
e aos concursos que se aplicam aos operadores económicos estabelecidos num país terceiro, a menos 
que das negociações em curso resulte um acordo diferente entre o Reino Unido e a União Europeia. 
 
Se um tal direito de participação não constar das disposições legais resultantes das negociações e 
aplicáveis após a saída do Reino Unido da União, o Parlamento Europeu terá de excluir do 
procedimento os participantes estabelecidos no Reino Unido. Esta exclusão poderá ter lugar em 
qualquer fase do processo precedente à data de designação do vencedor. 
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AGRUPAMENTOS DE OPERADORES 
ECONÓMICOS  

Os agrupamentos de operadores económicos podem participar no presente concurso. 
O Parlamento Europeu poderá aceitar diferentes formas jurídicas de agrupamentos, desde que 
garantam, seja como for, a responsabilidade solidária dos membros do agrupamento perante o 
Parlamento Europeu. 
Se o pedido for apresentado por um agrupamento de operadores económicos, o representante legal 
do agrupamento deverá obrigatoriamente ser um arquiteto. 
Por força das disposições previstas no artigo 6.º da Lei belga de 20 de fevereiro de 1939, nos termos 
do qual «o exercício da profissão de arquiteto é incompatível com a profissão de operador de uma 
empresa de obras públicas ou privadas», os empreiteiros de obras públicas ou privadas que façam 
parte de um agrupamento económico participante no presente concurso serão excluídos da 
participação em todos os procedimentos de contratos de empreitada de obras públicas no âmbito do 
projeto de renovação do edifício Paul-Henri Spaak em Bruxelas. 
 

PRÉMIOS  

Todo e qualquer concorrente que tiver participado na segunda fase do concurso e que não tenha sido 
declarado vencedor embora tenha apresentado um trabalho de conceção de qualidade suficiente e 
considerado conforme com o disposto nas regras do concurso, receberá um montante de 50 000 EUR, 
líquido de IVA, mediante fatura, a título de quitação definitiva. 
O concorrente que, para cada um dos procedimentos de construção, reabilitação ou reconstrução (ver 
IV.1), tiver apresentado um trabalho de conceção de qualidade suficiente e considerado conforme com 
o disposto nas regras do concurso receberá 75 000 EUR, líquido de IVA, mediante fatura, a título de 
quitação definitiva. 
O vencedor do concurso receberá, nessa mesma qualidade, um montante de 150 000 EUR, líquido de 
IVA, mediante fatura, a título de quitação definitiva. 
Os prémios acima referidos não são cumuláveis. 
 

CONSEQUÊNCIAS DA 
PARTICIPAÇÃO NO CONCURSO

  

A participação no presente concurso implica a aceitação, pelo candidato, das condições estipuladas 
nos documentos seguintes: 

 No aviso de concurso; 

 Nas presentes regras de concurso e nos respetivos anexos. 

As despesas efetuadas no âmbito da participação no presente concurso correrão a cargo dos 
candidatos e não serão reembolsadas. 
 
O seguimento da candidatura implicará o registo e o tratamento de dados pessoais (por exemplo, 
nome, endereço, CV).  
Estes dados serão tratados em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 2018/1725 relativo à 
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais pelas instituições 
e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados (ver também II.1.9). 
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Ao participarem no concurso, os candidatos assumem a responsabilidade exclusiva em caso de recurso 
relacionado com as atividades realizadas no âmbito do concurso. Os concorrentes aceitam as 
obrigações estabelecidas no artigo 129.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2018/1046 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao 
orçamento geral da União. 

CONFIDENCIALIDADE 

Os concorrentes comprometem-se a não divulgar quaisquer informações (nomeadamente 
administrativas, orçamentais, técnicas, organizacionais, operacionais, etc.), bem como a não transmitir 
quaisquer documentos obtidos no âmbito do concurso, e a considerar confidencial a totalidade das 
informações e dos documentos. 
Qualquer violação da regra da confidencialidade acima imposta será suscetível de conduzir à rejeição 
imediata da candidatura do autor da infração, qualquer que seja a fase em que se encontre o processo. 
  

DIREITOS DE AUTOR 

Os concorrentes terão de certificar ao Parlamento Europeu: 
i) a identidade dos criadores que, através das suas escolhas criativas, contribuíram para os esboços, as 
maquetas, os planos e os projetos apresentados; 
ii) que os referidos criadores – devidamente informados pelos concorrentes das condições do concurso 
– lhes cederam de forma válida, por escrito, os seus direitos económicos de autor e renunciaram, 
dentro dos limites estabelecidos pelas regras do concurso, aos seus direitos morais relativos aos 
respetivos trabalhos e projetos de conceção. 
 
Para este efeito, deverão incluir no ato de compromisso remetido com o trabalho de conceção uma 
declaração sob compromisso de honra, assinada pelo respetivo representante legal. Através desta 
declaração, os concorrentes tornam-se responsáveis pela obtenção dos direitos económicos dos 
colaboradores criativos e pela renúncia parcial, por parte destes últimos, dos seus direitos morais. 
 
Os documentos, os esboços e as maquetas, nomeadamente em formato nativo, bem como os planos 
e outros suportes apresentados no âmbito do concurso, continuam a ser propriedade do Parlamento 
Europeu. 
 
Os concorrentes comprometem-se a ceder ao Parlamento Europeu, nas condições previstas no 
presente artigo, todos os direitos de utilização dos esboços, das maquetas, dos planos e de quaisquer 
outras criações apresentadas no âmbito do concurso. Os direitos de utilização cedidos serão exercidos 
no âmbito da prestação de informação e da comunicação a respeito do concurso, bem como no âmbito 
da eventual execução de um projeto. A cedência destes direitos destina-se a permitir uma utilização 
no território da União Europeia e – em caso de reprodução e comunicação pela Internet ou através de 
outros meios de comunicação de alcance internacional – em todo o mundo. Estes direitos de utilização 
incluem, nomeadamente: 

a. os direitos de reprodução e publicação, qualquer que seja o formato ou suporte escolhido pelo 
Parlamento Europeu, mormente o suporte papel e a visualização informatizada;  

b. os direitos de distribuição de cópias reproduzindo as criações; 
c. os direitos de adaptação, sob todas as formas, designadamente para utilização no âmbito da 

comunicação do Parlamento Europeu ou da reabilitação ou reconstrução do edifício PHS; 
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d. os direitos de comunicação ao público, independentemente dos processos utilizados, qualquer 
que seja o modo de comunicação, nomeadamente por fio ou sem fio, por satélite, por cabo, pela 
internet e no âmbito de exposições. 

A cedência dos direitos acima definida constitui a contrapartida da participação na segunda fase do 
concurso e do pagamento do prémio atribuído aos concorrentes nos termos do artigo II.1.4 das regras 
do concurso. O pagamento do prémio aos concorrentes implica também o direito de o Parlamento 
Europeu reutilizar soluções parciais propostas por estes concorrentes no âmbito do concurso. Os 
direitos de utilização pelo Parlamento Europeu definidos no quarto parágrafo do presente artigo não 
dão lugar a qualquer pagamento ou compensação para além do referido prémio. 
 
O Parlamento Europeu compromete-se a utilizar os suportes e as criações incluídas nos projetos 
mencionando, sempre que possível, os nomes dos concorrentes e dos criadores, de acordo com as 
práticas geralmente aceites. 
 
O Parlamento Europeu adquire igualmente o direito à primeira publicação dos projetos e à primeira 
exposição dos esboços, das maquetas, das plantas e de outros materiais apresentados pelos 
concorrentes no âmbito do concurso. Nesta medida, os autores renunciam ao direito de decidir 
quando, onde e em que circunstâncias o seu trabalho será divulgado pela primeira vez. 
 
Em troca do pagamento dos prémios previstos aos concorrentes que tenham apresentado um projeto 
de conceção conforme, o Parlamento Europeu adquire o direito de realizar ou não o projeto 
selecionado, bem como de o adaptar e completar de acordo com o estabelecido a nível de conceção 
pormenorizada e execução. O autor do projeto selecionado cede o seu direito de adaptação dos 
esboços e de outros elementos do conceito geral e concorda em renunciar à invocação do seu direito 
à integridade relativamente às decisões tomadas durante a fase de conceção pormenorizada e da 
realização final do projeto de renovação do edifício Paul-Henri Spaak. 
 
Ao participarem no concurso, na eventualidade de o seu projeto ser escolhido para execução, os 
concorrentes autorizam a reprodução – qualquer que seja o suporte escolhido – e a divulgação ao 
público – seja por que meio for – da imagem do edifício PHS reabilitado e do projeto de conceção por 
eles apresentado e retomado total ou parcialmente na execução final, renunciando a invocar os seus 
direitos de autor para se oporem a tal. Esta autorização é dada ao Parlamento Europeu, às outras 
instituições europeias e às autoridades federais, regionais e locais belgas. A cedência dos direitos 
referidos no presente número e a renúncia parcial nele prevista são remuneradas pelo Parlamento 
Europeu com o pagamento do montante de 100 000 euros, líquido de IVA, mediante apresentação de 
uma fatura, a título de quitação definitiva. Sempre que tal for possível, o Parlamento Europeu 
compromete-se a mencionar os nomes dos concorrentes e dos criadores, de acordo com as práticas 
geralmente aceites. 
 
  

PUBLICIDADE 

É proibida toda e qualquer referência a este concurso, nomeadamente no âmbito de publicidade, de 
referências profissionais ou de publicações dos candidatos, salvo autorização prévia por escrito do 
Parlamento Europeu. 
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DADOS PESSOAIS  

O seguimento das candidaturas implicará o registo e o tratamento de dados pessoais (por exemplo, 
nome, endereço, CV).  
O Parlamento Europeu, enquanto entidade responsável pela organização do concurso, vela por que os 
dados pessoais sejam tratados no pleno respeito do Regulamento (UE) n.º 2018/1725 do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais pelas instituições e pelos órgãos comunitários e à livre circulação desses dados, 
nomeadamente no que se refere à sua confidencialidade e segurança. 
Os dados pessoais serão tratados exclusivamente por funcionários designados pela Direção D — 
Projetos Imobiliários, da Direção-Geral das Infraestruturas e da Logística, e exclusivamente no âmbito 
do concurso.  
Mediante apresentação de pedido, os dados pessoais do candidato poderão ser-lhe transmitidos para 
efeitos de retificação de qualquer dado pessoal que esteja incorreto ou incompleto.  
Eventuais questões relativas ao tratamento de dados pessoais podem ser dirigidas pelos candidatos à 
Direção D – Projetos Imobiliários.  
Porém, uma vez que os dados foram comunicados pelos próprios candidatos, as correções solicitadas 
após o termo do prazo para a apresentação das candidaturas não serão tidas em conta para efeitos de 
avaliação destas mesmas candidaturas.  
Quando estão em causa assuntos relacionados com o tratamento dos seus dados pessoais, os 
candidatos podem, em qualquer momento, recorrer à Autoridade Europeia para a Proteção de Dados. 
 

REGIME LINGUÍSTICO 

Regime linguístico aplicável no âmbito do processo 
Chama-se a atenção dos participantes para o seguinte: 

 As regras do concurso estão disponíveis em todas as línguas oficiais da UE. No entanto, sempre 
que as traduções suscitarem dúvidas, apenas faz fé a versão francesa. 

 Não será exigida a tradução dos documentos comprovativos oficiais relativos aos critérios de 
exclusão e seleção – ou seja, dos documentos emitidos por autoridades nacionais, organizações 
profissionais nacionais ou organismos similares –, desde que estes tenham sido redigidos numa 
das línguas oficiais da União Europeia. 

 Os modelos de formulário a utilizar para a elaboração dos documentos constitutivos do processo 
de candidatura estão apenas disponíveis em francês e inglês. 

 As candidaturas serão apreciadas à luz da versão francesa ou inglesa dos documentos 
apresentados pelos candidatos ou, se for caso disso, das traduções para inglês ou francês, 
realizadas pela Direção-Geral da Tradução do Parlamento Europeu. 

Os candidatos que apresentem documentos numa língua que não o francês ou o inglês devem 
aceitar que a avaliação do seu pedido é feita à luz das traduções acima referidas e renunciar a 
todas as vias de recurso contra uma tradução ou interpretação que considerem incorreta. 

 Os documentos de referência para o concurso de conceção propriamente dito estarão apenas 
disponíveis em francês e inglês. 

 Os documentos apresentados pelos concorrentes no âmbito do concurso de conceção devem ser 
exclusivamente redigidos em francês ou inglês. 

 A legislação local de Bruxelas está apenas disponível em versão francesa ou neerlandesa. 

Por conseguinte, vários membros da equipa que será incumbida da realização do trabalho de 
conceção em caso de seleção do candidato deverão impreterivelmente ter um muito bom domínio 
do francês e/ou do inglês.   
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Regime linguístico em caso de celebração de um contrato na sequência do concurso. 
Caso o Parlamento Europeu decida celebrar um contrato com o autor do projeto selecionado, o francês 
e o inglês constituiriam as línguas de trabalho a utilizar no âmbito da execução dos contratos em causa.   
  

CALENDÁRIO PREVISIONAL DO 
CONCURSO 

O calendário previsional figura no anexo 3. 
 

DOCUMENTOS DO PROCESSO 

Os documentos que permitirão aos candidatos apresentar a sua candidatura à primeira fase do 
concurso e, nomeadamente, os modelos de formulário, estão disponíveis gratuitamente no sítio Web 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm. 
Estes documentos são apresentados em formato editável e em formato não editável. 
Os documentos enviados em formato editável têm por única finalidade facilitar a preparação do dossiê 
de candidatura. 
Os candidatos só podem preencher estes documentos nos espaços previstos para o efeito, não 
podendo, de forma alguma, alterar o texto predefinido. 
Em caso de discrepância entre os documentos em formato editável e os documentos em formato não 
editável, apenas estes últimos farão fé. 
Em tempo útil, o Parlamento Europeu enviará aos candidatos selecionados no final da primeira fase os 
documentos necessários à apresentação do respetivo projeto. 
 

DESPESAS 

As despesas efetuadas no âmbito da participação no presente concurso correrão a cargo dos 
candidatos e não serão reembolsadas. 
 

CAPÍTULO 2. COMUNICAÇÃO 
DURANTE O PROCESSO  

Sob pena de exclusão do processo, são formalmente proibidos os contactos entre o Parlamento 
Europeu e os candidatos ou entre os candidatos e o júri durante todo o processo, exceto nos casos a 
seguir indicados. 
 

DURANTE A FASE DE SELEÇÃO  

A. Contactos por iniciativa dos candidatos 
Os candidatos que pretendam obter informações suplementares sobre o processo em si ou sobre os 
documentos relacionados com o processo devem enviar as suas perguntas por escrito antes de 
11/12/2019 para o seguinte endereço: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.eu.int 
 

Referência do presente processo: CONCURSO N° 06D40/2019/M052 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://etendering.ted.europa.eu/
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O Parlamento Europeu não responderá às perguntas formuladas oralmente, aos pedidos efetuados 
depois da data-limite nem aos pedidos redigidos ou dirigidos de forma incorreta.  
As perguntas recebidas e as respostas correspondentes serão transmitidas através do sítio Web 
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm, acessível a todos os candidatos, o mais 
tardar em 17/12/2019. 
 
B. Contactos por iniciativa do Parlamento Europeu 
O Parlamento Europeu pode, por sua própria iniciativa, caso os seus serviços detetem um erro, uma 
imprecisão, uma omissão ou qualquer outra insuficiência material na redação dos documentos 
relacionados com o processo, informar os concorrentes desse facto através do seguinte sítio Web: 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm 
Solicita-se, pois, aos candidatos que, durante a fase de seleção, consultem este sítio Web com 
regularidade. 
 

DURANTE A FASE DO CONCURSO 
DE CONCEÇÃO 

A. Contactos por iniciativa dos concorrentes 
Mediante pedido escrito dos concorrentes, o Parlamento Europeu pode prestar informações 
suplementares que tenham por única finalidade a prestação de esclarecimentos quanto à natureza do 
concurso, bem como quanto às condições do convite a participar no concurso e dos demais 
documentos relacionados com a fase do concurso de conceção. 
Os pedidos deverão ser enviados por correio eletrónico, única e exclusivamente para o seguinte 
endereço: 

INLO.AO.DIR.D@europarl.europa.eu 
Os pedidos deverão conter a seguinte menção «CONCURSO n.º 06D40/2019/M052» 
A data-limite para formular perguntas será comunicada aos concorrentes aprovados juntamente com 
o convite a participar no concurso. 
Não será dado seguimento às perguntas formuladas depois da data-limite, nem aos pedidos expressos 
ou dirigidos de forma incorreta. 
As perguntas e respostas serão recolhidas num documento que será enviado por correio eletrónico a 
todos os concorrentes, o mais tardar à data comunicada juntamente com o convite a participar no 
concurso. 
 
B. Contactos por iniciativa do Parlamento Europeu 
O Parlamento Europeu pode, por sua própria iniciativa, caso os seus serviços detetem um erro, uma 
imprecisão, uma omissão ou qualquer outra insuficiência material na redação do convite a participar 
no concurso, das regras do concurso ou de qualquer outro documento necessário à entrega dos 
trabalhos de conceção, informar os concorrentes desse facto, na mesma data e em condições 
estritamente idênticas. A informação em causa será única e exclusivamente comunicada por correio 
eletrónico. 

 
C. Contactos aquando da visita «in loco» facultativa 
Durante a visita «in loco» facultativa, os concorrentes poderão apenas colocar questões de ordem 
geral que não estejam relacionadas com os aspetos processuais e/ou técnicos do concurso. 
Se, na sequência da visita «in loco» facultativa, os concorrentes pretenderem colocar questões mais 
específicas, podem fazê-lo em conformidade com o disposto no ponto A supra.  
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
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D. Contactos com o júri 
São proibidos quaisquer contactos entre os concorrentes e os membros do júri, incluindo para clarificar 
a natureza do concurso, as disposições das presentes regras, as condições do convite a participar no 
concurso ou de qualquer outro documento relacionado com o processo.  
 
E. Contactos entre os concorrentes 
Durante o desenrolar do concurso, é proibido todo e qualquer contacto entre os concorrentes, exceto 
a presença comum nas visitas facultativas. 
 

CAPÍTULO 3. O JÚRI 

COMPOSIÇÃO DO JÚRI  

O júri será composto por 11 membros efetivos:  

 Dois vice-presidentes do Parlamento Europeu; 

 Dois representantes da Região de Bruxelas-Capital; 

 Um arquiteto da administração do Parlamento Europeu; 

 Quatro arquitetos externos ao Parlamento Europeu; 

 Um urbanista externo ao Parlamento Europeu; 

 Um perito em questões ambientais; 

e membros suplentes. 

 

APRECIAÇÃO PRELIMINAR DOS 
TRABALHOS DE CONCEÇÃO 

Antes de serem apresentados ao júri, os projetos são apreciados pelo secretariado do júri, que redigirá 
um relatório sobre a conformidade dos mesmos com as regras do concurso e a sua correspondência 
com os dados de base, com o programa, bem como com qualquer outra documentação fornecida aos 
concorrentes: 

 do ponto de vista administrativo, no que diz respeito à apresentação atempada e completa dos 
documentos exigidos, bem como ao requisito do anonimato; 

 do ponto de vista dos requisitos técnicos estabelecidos para o projeto, tal como descritos nas 
presentes regras do concurso e respetivos anexos;  

Do mesmo modo, o relatório do secretariado do júri dará conta dos erros nos desenhos, dos erros de 
inscrição ou dos erros de cálculo que possam afetar os documentos remetidos pelos concorrentes. 
A análise dos trabalhos de conceção pelo secretariado do júri é efetuada de modo confidencial. O 
relatório de apreciação preliminar não menciona os nomes dos concorrentes, referindo-se aos 
trabalhos de conceção única e exclusivamente através da indicação do código de identificação a que 
se refere o artigo IV.2.3. 
O relatório de apreciação preliminar é apresentado ao júri antes de este dar início às atividades de 
avaliação de que está incumbido. 
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DESENROLAR DOS TRABALHOS DO 
JÚRI 

O júri tomará conhecimento do relatório de apreciação preliminar, determinará se os trabalhos de 
conceção respeitam os requisitos estabelecidos nas regras do concurso e elaborará um relatório de 
conformidade para cada trabalho de conceção. 
O júri avaliará os trabalhos de conceção com base nos documentos apresentados pelo concorrente, 
com exceção do sobrescrito contendo o código de identificação do esboço. 
O júri exclui do processo todo e qualquer projeto cujo autor não tenha respeitado as condições básicas 
estipuladas nas regras, no programa e nos demais elementos do concurso. Do mesmo modo, elimina 
quaisquer projetos que constituam um claro plágio, bem como todos aqueles em que a qualidade do 
trabalho deva ser considerada insuficiente. Nesse caso, não será paga qualquer remuneração aos 
autores dos projetos. 
As atividades do júri exigem um quórum de sete membros efetivos, dos quais, pelo menos, um terço 
deve ser constituído por arquitetos. 
O júri estabelecerá uma distinção entre os trabalhos de conceção que preveem a reabilitação e aqueles 
que preveem a demolição/reconstrução, em conformidade com os critérios estabelecidos pelas 
disposições do artigo IV.3.1. 
O júri procede à avaliação dos trabalhos de conceção em conformidade com os critérios definidos pelo 
disposto no artigo IV.3.2.  
O júri classifica os trabalhos de conceção e designa o projeto vencedor.  
O júri tomará uma decisão final sobre a classificação dos trabalhos de conceção, única e 
exclusivamente identificados através do código de identificação a que se refere o artigo IV.2.3. Uma 
vez definitivamente tomada e assinada pelos membros do júri, a decisão é oficialmente registada pelo 
Parlamento Europeu. 
O júri elabora um relatório em que: 

 inclui a lista dos concorrentes, identificados pelo respetivo código e classificados por 
ordem de mérito, indicando o procedimento seguido; 

 identifica os pontos fortes e fracos do projeto vencedor, bem como do melhor projeto que 
tenha recorrido ao procedimento alternativo; 

Uma vez concluída esta operação, poderá proceder-se à abertura de todos os sobrescritos contendo o 
código de identificação dos trabalhos de conceção, desta forma permitindo identificar os autores de 
cada um deles. 
As decisões do júri são vinculativas para a entidade adjudicante. As referidas decisões não são passíveis 
de recurso. 
Sem prejuízo do que precede, se um concorrente não tiver apresentado o seu ato de compromisso ou 
se o ato de compromisso não se encontrar assinado ou incluir reservas, o Parlamento Europeu reserva-
se o direito de excluir o concorrente em causa, com base numa análise e em eventuais consultas. Caso 
se trate do vencedor do concurso, o Parlamento Europeu reserva-se o direito de, em seu lugar, indicar 
como vencedor o concorrente não excluído mais bem classificado pelo júri. 
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PARTE III. A FASE DE SELEÇÃO 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 

OBJETIVOS DA SELEÇÃO  

A fase de seleção tem por objetivo selecionar os candidatos que serão convidados a apresentar os seus 
trabalhos de conceção no âmbito do concurso de conceção propriamente dito. 
Durante esta primeira fase, o Parlamento Europeu velará por que os candidatos selecionados sejam 
autorizados a participar no presente concurso – tendo em conta a regulamentação aplicável e à luz do 
próprio objetivo do concurso –, não sejam abrangidos pelas situações de exclusão estabelecidas pelo 
Regulamento Financeiro (ver infra) e, por último, disponham das capacidades económicas e 
profissionais necessárias à participação no concurso. 
Serão convidados a participar na segunda fase do concurso, no mínimo, 10 candidatos e, no máximo, 
25 candidatos, na condição de haver um número suficiente de candidaturas. 
 

ADVERTÊNCIA 

A análise das candidaturas é realizada com base nos dossiês apresentados.  
Os candidatos são convidados a preencher os formulários e a fornecer as informações requeridas de 
forma precisa.  
Devem ser anexados ao dossiê de candidatura diversos documentos comprovativos.  
Outros podem ser solicitados pelo Parlamento Europeu no decorrer do processo. 
Se os candidatos não juntarem ao respetivo dossiê de candidatura os documentos comprovativos ou 
não procederem, dentro dos prazos estabelecidos, à transmissão dos documentos comprovativos 
solicitados pelo Parlamento Europeu no decurso do processo, ou se os documentos comprovativos 
transmitidos não estiverem em conformidade com as declarações que prestaram, a sua candidatura 
poderá ser rejeitada. 
Chama-se a atenção dos candidatos para a necessidade imperiosa de certos documentos e/ou 
documentos comprovativos acompanharem a candidatura, sob pena de esta ser rejeitada 
automaticamente. 
Os documentos e/ou documentos comprovativos em causa são indicados mais adiante. 
 

CAPÍTULO 2. CRITÉRIOS DE 
EXCLUSÃO E DE SELEÇÃO 

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO  

O presente processo de seleção está sujeito ao Regulamento (UE, Euratom) n.º 2018/1046 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras 
aplicáveis ao orçamento geral da União, a seguir designado por «Regulamento Financeiro». 
Qualquer participante que se encontre numa das situações previstas pelos artigos 136.º a 141.º do 
Regulamento Financeiro será excluído da participação no concurso ou impedido de ser declarado 
vencedor do concurso. 
O texto integral dos artigos 136.º e 141.º do Regulamento Financeiro consta do Jornal Oficial da União 
Europeia L 193 de 30 de julho de 2018, reproduzindo-se de seguida apenas alguns excertos do mesmo. 
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Artigo 136.º do Regulamento Financeiro 
1) O gestor orçamental competente exclui uma pessoa ou uma entidade a que se refere o artigo 

135.º, n.º 24, da participação em procedimentos de concessão regidos pelo presente regulamento, 
ou da seleção para a execução de fundos da União, se essa pessoa ou entidade se encontrar em 
uma ou várias situações de exclusão seguintes:  

a) A pessoa ou entidade se encontrar em situação de falência, estiver sujeita a um processo de 
insolvência ou de liquidação, os seus bens estiverem sob administração de um liquidatário ou 
sob administração judicial, tiver celebrado um acordo com os credores, as suas atividades 
empresariais estiverem suspensas, ou se se encontrar em qualquer situação análoga 
resultante de um processo da mesma natureza ao abrigo do direito da União ou do direito 
nacional;  

b) Houver confirmação, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão administrativa 
definitiva, de que a pessoa ou entidade não cumpriu as suas obrigações relativamente ao 
pagamento de impostos ou de contribuições para a segurança social, de acordo com a 
legislação aplicável;  

c) Houver confirmação, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão administrativa 
definitiva, que a pessoa cometeu uma falta grave em matéria profissional por ter violado 
disposições legislativas ou regulamentares ou regras deontológicas aplicáveis à profissão à 
qual pertence, ou por ter praticado ato ilícito que tenha impacto na sua credibilidade 
profissional, sempre que tal comportamento denote uma intenção dolosa ou uma negligência 
grave, incluindo, em particular, qualquer um dos seguintes comportamentos:  

i) Apresentação de forma fraudulenta ou negligente de informações falsas no que diz 
respeito às informações exigidas para a verificação da inexistência de motivos de exclusão 
ou do cumprimento dos critérios de elegibilidade ou seleção, ou na execução do 
compromisso jurídico;  

ii) Celebração de um acordo com outras pessoas ou entidades com o objetivo de distorcer a 
concorrência;  

iii) Violação dos direitos de propriedade intelectual; 

iv) Tentativa de influenciar a tomada da decisão do gestor orçamental competente durante o 
procedimento de adjudicação;  

v) Tentativa de obtenção de informações confidenciais suscetíveis de lhe conferir vantagens 
indevidas no âmbito do procedimento de concessão;  

d) Houver confirmação, por decisão judicial transitada em julgado, de que a pessoa ou entidade 
é culpada de um dos seguintes atos:  

i) Fraude, na aceção do artigo 3.º da Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeu e do 
Conselho5 e do artigo 1.º da Convenção relativa à Proteção dos Interesses Financeiros das 
Comunidades Europeias, estabelecida por ato do Conselho de 26 de julho de 1995 6;  

ii) Corrupção, tal como definida no artigo 4.º, n.º 2, da Diretiva (UE) 2017/1371, ou corrupção 
ativa na aceção do artigo 3.º da Convenção relativa à Luta contra a Corrupção em que 
estejam implicados Funcionários das Comunidades Europeias ou dos Estados-Membros da 
União Europeia, estabelecida por ato do Conselho de 26 de maio de 1997 7, ou condutas 

                                                           
4 do Regulamento Financeiro 

5 Diretiva (UE) 2017/1371 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de julho de 2017, relativa à luta contra a fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União através do direito penal (JO L 198 de 28.7.2017, p. 29).  

6 JO C 316 de 27.11.1995, p. 48. 

7 JO C 195 de 25.6.1997, p. 1. 
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referidas no artigo 2.º, n.º 1, da Decisão-Quadro 2003/568/JAI do Conselho 8, ou corrupção 
tal como definida noutra legislação aplicável;  

iii) Condutas relacionadas com uma organização criminosa, tal como referidas no artigo 2.º 
da Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho9; 

iv) Branqueamento de capitais ou financiamento do terrorismo, na aceção do artigo 1.º, 
n.ºs 3, 4 e 5, da Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento e do Conselho10;  

v) Infrações terroristas ou infrações relacionadas com atividades terroristas, tal como 
definidas, respetivamente, no artigo 1.º e no artigo 3.º da Decisão-Quadro 2002/475/JAI 
do Conselho11, ou instigação, cumplicidade ou tentativa de infração nos termos do 
artigo 4.º dessa decisão,  

vi) Trabalho infantil ou outras infrações relativas ao tráfico de seres humanos referidas no 
artigo 2.º da Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho12;  

e) A pessoa ou entidade tiver revelado deficiências importantes no cumprimento das principais 
obrigações relativas à execução de um compromisso jurídico financiado pelo orçamento que:  

i) tenham levado à rescisão antecipada de um compromisso jurídico,  

ii) tenham levado à imposição de indemnizações por perdas e danos ou de outras sanções 
contratuais; ou  

iii) tenham sido detetadas por um gestor orçamental, pelo OLAF ou pelo Tribunal de Contas 
na sequência de controlos, auditorias ou inquéritos;  

f) Houver confirmação, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão administrativa 
definitiva, de que a pessoa ou entidade cometeu uma irregularidade na aceção do artigo 1.º, 
n.º 2, do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho13;  

g) Houver confirmação, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão administrativa 
definitiva, de que a pessoa ou entidade criou uma entidade numa jurisdição diferente com a 
intenção de contornar as obrigações fiscais, sociais ou outras obrigações jurídicas na jurisdição 
da sua sede social, da sua administração central ou do seu local de atividade principal;  

h) Houver confirmação, por decisão judicial transitada em julgado ou por decisão administrativa 
definitiva, de que foi criada uma entidade com o intuito a que se refere a alínea g). 

 
2) Artigo 141.º do Regulamento Financeiro 

O gestor orçamental competente rejeita de um procedimento de concessão os participantes que:  
a) Se encontrem numa situação de exclusão estabelecida nos termos do artigo 136.º;  
b) Tenham apresentado declarações falsas no que diz respeito às informações exigidas para 

participar no procedimento, ou não tenham fornecido essas informações;  

                                                           
8 Decisão-Quadro 2003/568/JAI do Conselho, de 22 de julho de 2003, relativa ao combate à corrupção no setor privado (JO L 192 de 
31.7.2003, p. 54). 

9 Decisão-Quadro 2008/841/JAI do Conselho, de 24 de outubro de 2008, relativa à luta contra a criminalidade organizada (JO L 300 de 
11.11.2008, p. 42). 

10 Diretiva (UE) 2015/849 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema 
financeiro para efeitos de branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo, que altera o Regulamento (UE) n.º 648/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, e que revoga a Diretiva 2005/60/CE do Parlamento Europeu e do Conselho e a Diretiva 2006/70/CE da 
Comissão (JO L 141 de 5.6.2015, p. 73). 

11 Decisão-Quadro 2002/475/JAI do Conselho, de 13 de junho de 2002, relativa à luta contra o terrorismo (JO L 164 de 22.6.2002, p. 3). 

12 Diretiva 2011/36/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e à proteção das vítimas, e que substitui a Decisão-Quadro 2002/629/JAI do Conselho (JO L 101 de 15.4.2011, p. 1). 

13 Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de dezembro de 1995, relativo à proteção dos interesses financeiros das 
Comunidades Europeias (JO L 312 de 23.12.95, p. 1). 
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c) Tenham estado envolvidos anteriormente na preparação de documentos utilizados no 
procedimento de concessão, caso tal implique uma violação do princípio da igualdade de 
tratamento, incluindo uma distorção da concorrência, que não possa ser sanada de outro modo.  

O gestor orçamental competente comunica aos outros participantes no procedimento de concessão 
as informações pertinentes trocadas no âmbito ou em resultado do envolvimento do participante na 
preparação do procedimento de concessão, conforme referido no primeiro parágrafo, alínea c).  
Antes de se proceder à rejeição por esses motivos, é dada ao participante a oportunidade de 
demonstrar que o seu envolvimento na preparação do procedimento de concessão não viola o 
princípio da igualdade de tratamento. 
3) Aplica-se o artigo 133.º, n.º 1, do Regulamento Financeiro, a não ser que a rejeição tenha sido 

justificada, nos termos do n.º 1, primeiro parágrafo, alínea a), do presente artigo, por uma decisão 
de exclusão tomada em relação ao participante, na sequência do exame das suas observações. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

As candidaturas apresentadas por candidatos que não se encontrem numa das situações de exclusão 
referidas no artigo III.2.1 do presente documento serão avaliadas à luz dos seguintes critérios de 
seleção: 
Se o Parlamento Europeu receber menos de 25 candidaturas, a seleção repousará apenas nos 
seguintes critérios: 

 critérios relativos à capacidade jurídica 

 critérios relativos à capacidade económica e financeira 

 critérios não ponderados relativos à capacidade técnica e profissional 
Na eventualidade de o Parlamento Europeu receber mais de 25 candidaturas e se a avaliação das 
candidaturas com base nos critérios de seleção ponderados relativos à capacidade técnica e 
profissional resultar numa situação de empate proceder-se-á a sorteio. 
Só serão convidados a apresentar um ou dois trabalhos de conceção os candidatos que tiverem sido 
selecionados. 
 
Critérios relativos à capacidade jurídica 
Os candidatos devem obrigatoriamente preencher as seguintes condições: 
estar inscritos no registo profissional ou comercial. 
Caso se trate de um agrupamento de operadores económicos, a justificação será fornecida por cada 
um dos membros do agrupamento. 
 
Critérios relativos à capacidade económica e financeira 
Os candidatos devem apresentar provas de terem atingido, em cada um dos exercícios de 2016, 2017 
e 2018, um volume de negócios mínimo de 1 000 000 EUR no domínio da arquitetura. 
Caso se trate de um agrupamento, o volume de negócios do candidato é obtido adicionando o volume 
de negócios registado por cada um dos membros do agrupamento no domínio da arquitetura durante 
os exercícios em causa. 
 
Critérios relativos à capacidade técnica e profissional 
1. Critérios de seleção sem ponderação 

 Os candidatos devem demonstrar que o respetivo quadro de pessoal inclui, pelo menos, os 
seguintes profissionais: 

o 4 arquitetos com experiência profissional em novas construções e/ou reabilitações e/ou no 
planeamento urbano de, no mínimo, 10 anos à data-limite para a apresentação das 
candidaturas; 
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o 2 arquitetos com experiência profissional em novas construções e/ou reabilitação e/ou 
planeamento urbano de, no mínimo, 5 anos à data-limite para a apresentação das 
candidaturas. 

Caso se trate de um agrupamento, a apreciação da candidatura à luz dos critérios acima referidos será 
efetuada tendo em conta os quadros de pessoal de todos os membros do agrupamento. 

 O candidato deverá apresentar pelo menos 3 projetos de referência de que seja autor ou autor 
associado, dos quais pelo menos um deve estar relacionado com um projeto de construção de 
edifícios multifuncionais em zonas urbanas com uma área total cumulada (3 projetos) de, pelo 
menos, 120 000 m², realizados e/ou construídos nos últimos 10 anos à data-limite para a 
apresentação das candidaturas.  

Projetos construídos podem substituir projetos não construídos. 
 
 
2. Critérios de seleção com ponderação 
A. Critérios relacionados com a equipa 
Os candidatos devem apresentar a equipa que, em caso de seleção do candidato, será incumbida da 
realização do trabalho de conceção, em sintonia com a natureza e o âmbito do projeto, bem como 
explicar as razões subjacentes à escolha da composição desta equipa, incluindo a sua natureza 
diversificada, multicultural e multilingue. O anexo 5 das regras do concurso é indicativo e destina-se a 
informar os candidatos sobre determinados aspetos técnicos que poderão ser úteis na constituição da 
equipa. 
A composição da equipa será avaliada com base nos seguintes critérios: 

 E.1 Até 50 pontos: dimensão, visão holística das profissões, equilíbrio e complementaridade da 
equipa à luz das necessidades do projeto; 

 E.2 Até 10 pontos: situações anteriores de cooperação entre os membros da equipa e participação 
dos mesmos nos projetos de referência indicados;  

 E.3 Até 30 pontos: visão ecológica da equipa; 

 E.4 Até 10 pontos: diversidade, multiculturalidade e multilinguismo da equipa. 

 
B. Critérios relativos à aptidão do candidato para realizar um projeto 
Para efeitos de avaliação dos critérios relativos à capacidade do candidato para realizar um projeto, os 
candidatos devem apresentar 3 projetos da sua autoria que considerem pertinentes tendo em conta 
um ou mais dos critérios a seguir enunciados. 
Cada projeto é avaliado individualmente e contribui para um terço da quota.  
A capacidade do candidato para realizar um projeto será avaliada por intermédio dos projetos 
apresentados com base nos seguintes critérios: 

 P.1 Até 25 pontos: pertinência do projeto apresentado, em virtude da sua comparabilidade com o 
projeto objeto do presente concurso (em termos de localização, tipo, dimensão ou funções) e/ou; 

 P.2 Até 25 pontos: pertinência do projeto, em virtude da sua natureza simbólica (tal como descrita 
pelo candidato) e/ou; 

 P.3 Até 25 pontos: pertinência do projeto, em virtude da complexidade do seu programa e/ou do 
seu caráter exemplar em termos da forma como responde às necessidades dos seus utilizadores 
e/ou; 

 P.4 Até 25 pontos: pertinência do projeto, em termos da sua exemplaridade em matéria ambiental. 

Chama-se a atenção dos candidatos para o facto de os critérios não serem exclusivamente 
cumulativos, pelo que permitem a apresentação de projetos que, embora não sendo inteiramente 
satisfatórios, se revestem de grande pertinência quando analisados à luz dos critérios que preenchem. 
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DOCUMENTOS E ELEMENTOS 
COMPROVATIVOS EXIGIDOS  

1. Documentos e elementos comprovativos relativos aos critérios de exclusão 
Os candidatos devem apresentar uma declaração sob compromisso de honra declarando que não se 
encontram em nenhuma das situações referidas nos artigos 136.º e 141.º do Regulamento Financeiro.  
Esta declaração deve ser elaborada com base no modelo de formulário disponibilizado com os 
documentos do processo (ver artigo II.1.12), a preencher na íntegra, datar e assinar pelo representante 
legal do candidato. 
A declaração deve igualmente incluir o compromisso do candidato de manter a sua candidatura ao 
longo de todo o processo e de aceitar plenamente as condições do concurso e, em especial, os termos 
das presentes regras. 
Caso a candidatura seja apresentada por um agrupamento de operadores económicos, cada um dos 
membros do agrupamento deverá apresentar uma tal declaração. 

A referida declaração sob compromisso de honra deve ser anexada ao processo de candidatura, sob 
pena de rejeição automática da candidatura. 

Chama-se a atenção dos candidatos para a obrigação que, no final da fase de seleção, recai sobre os 
candidatos selecionados de, num curto prazo, transmitir ao Parlamento Europeu os seguintes 
documentos comprovativos: 

 um certificado de registo criminal recente ou, na sua ausência, um documento equivalente 
recentemente emitido por uma autoridade judicial ou administrativa do seu país de 
estabelecimento que ateste que o candidato selecionado não se encontra numa das situações 
descritas no artigo 136.º, n.º 1, alíneas c) a h), do Regulamento Financeiro; 

 um certificado recente emitido pela autoridade competente do Estado em causa, que ateste que 
o candidato não se encontra na situação descrita no artigo 136.º, n.º 1, alíneas a) e b), do 
Regulamento Financeiro; 

Se os documentos ou o certificado acima referidos não tiverem sido emitidos no país em causa, e 
relativamente aos demais casos de exclusão enumerados no artigo 136.º do Regulamento Financeiro, 
estes podem ser substituídos por uma declaração sob juramento ou, na sua ausência, por uma 
declaração sob compromisso de honra efetuada pelo interessado perante uma autoridade judicial ou 
administrativa, um notário ou um organismo profissional competente do seu país de estabelecimento. 
Os candidatos selecionados estão isentos da obrigação de apresentar as provas documentais acima 
referidas, se o Parlamento Europeu puder aceder a estas provas gratuitamente através de uma base 
de dados nacional ou se estas provas já lhe tiverem sido apresentadas no âmbito de outro processo de 
adjudicação de contratos públicos, e desde que não tenha passado mais de um ano sobre a data de 
emissão dos documentos em causa e que estes continuem a ser válidos.  
Nesse caso, o candidato deve indicar a base de dados em que o Parlamento Europeu poderá obter as 
informações exigidas ou atestar por sua honra que os documentos comprovativos já foram 
apresentados no âmbito de um procedimento anterior – que identificará –, devendo igualmente 
atestar que, desde então, a situação não sofreu qualquer alteração. 
A decisão de seleção dos candidatos só será definitiva e o candidato só será convidado a participar 
na segunda fase do concurso depois de recebidos os documentos comprovativos acima referidos e 
contanto que estes últimos corroborem as declarações prestadas pelo candidato. 
NOTA IMPORTANTE: os candidatos podem apresentar os documentos comprovativos acima 
referidos juntamente com os respetivos dossiês de candidatura, embora não sejam obrigados a tal. 
Se assim fizerem, não terão de apresentar novamente os referidos documentos comprovativos caso 
venham a ser selecionados. 
 
2. Documentos e elementos comprovativos relacionados com os critérios relativos à capacidade 
técnica e profissional 
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A. Critério relativo à capacidade jurídica 

 Os candidatos devem juntar ao respetivo dossiê de candidatura uma cópia digitalizada de um 
documento que comprove a sua inscrição no registo profissional ou comercial do local em que 
se encontram estabelecidos. 

Estes documentos devem obrigatoriamente ser anexados ao dossiê de candidatura, sob 
pena de rejeição automática da candidatura. 

B. Critérios relativos à capacidade económica e financeira 

 Os candidatos devem juntar ao respetivo dossiê de candidatura uma cópia digitalizada dos 
balanços de 2016, 2017 e 2018. 

Estes documentos devem obrigatoriamente ser anexados ao dossiê de candidatura, sob 
pena de rejeição automática da candidatura. 

 
C. Critério relativo ao pessoal 

 Os candidatos devem incluir no respetivo dossiê de candidatura: 

o O curriculum vitae dos 4 arquitetos, atestando uma experiência profissional de, pelo 
menos, 10 anos à data-limite para a apresentação das candidaturas, elaborado com 
base no modelo EUROPASS14; 

o O curriculum vitae dos 2 arquitetos, atestando uma experiência profissional de, no 
máximo, 5 anos à data-limite para a apresentação das candidaturas, elaborado com 
base no modelo EUROPASS. 

Estes curricula vitae devem obrigatoriamente ser anexados ao dossiê de candidatura, sob 
pena de rejeição automática da candidatura. 

D. Critérios relativos às referências 

 Os candidatos devem juntar ao respetivo dossiê de candidatura as fichas de apresentação dos 
projetos de referência, elaboradas com base no modelo de formulário constante dos 
documentos do processo (ver artigo II.1.12). 

Estas fichas de referência devem obrigatoriamente ser anexadas ao dossiê de candidatura, 
sob pena de rejeição automática da candidatura. 

 
 
3. Documentos e elementos comprovativos relativos aos critérios de seleção com ponderação 
A. Critérios relacionados com a equipa 

 Os candidatos devem juntar ao respetivo dossiê de candidatura uma nota especificando a 
escolha das pessoas que serão incumbidas de realizar o trabalho de conceção caso venham a 
ser selecionados, bem como as razões subjacentes a essa escolha. 

A referida nota deve ser elaborada com base no modelo de formulário constante dos 
documentos do processo (ver artigo II.1.12).  
A justificação deve ser apresentada num formulário compreendendo, no máximo, 3 páginas 
de formato A4 de face única. 

A referida nota deve obrigatoriamente ser anexada ao dossiê de candidatura, sob pena de 
rejeição automática da candidatura. 

 

 Os candidatos devem juntar ao respetivo dossiê de candidatura uma lista dos membros da 
equipa que, em caso de seleção do candidato, será responsável pela realização do trabalho de 

                                                           
14 https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 
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conceção, elaborada sob a forma de um quadro Excel, cujo modelo consta dos documentos do 
processo (ver artigo II.1.12).  

O referido quadro deve obrigatoriamente ser anexado ao dossiê de candidatura, sob pena 
de rejeição automática da candidatura. 

 
O referido quadro deve conter as informações pertinentes, nomeadamente as informações 
relativas às competências e à participação nos projetos apresentados como projetos de 
referência, em conformidade com o disposto no ponto B do presente artigo.  
O quadro incluirá igualmente a referência dos curricula vitae dos membros.  
O quadro deve obrigatoriamente ser elaborado com base no modelo fornecido (ver 
artigo II.1.12). 
Apenas este quadro será reconhecido como lista dos membros da equipa que será incumbida 
da realização do trabalho de conceção caso o candidato venha a ser selecionado. 
A lista permite aos candidatos escolher entre diferentes perfis.  
Fica ao critério do candidato escolher os perfis, em termos de tipo e de número.  
Apenas o perfil de coordenador deverá obrigatoriamente ser indicado.  
Os perfis disponíveis na lista são os seguintes: 
 

Designação Requisito mínimo 

Coordenação 

Coordenador Uma única pessoa - arquiteto 

Coordenador adjunto Diploma de estudos superiores com uma duração de 5 anos 

Arquitetura 

Arquiteto Diploma de estudos superiores com uma duração de 5 anos 

Desenhador BIM arquitetura Diploma de estudos superiores com uma duração de 3 anos 

Estrutura 

Engenheiro civil Diploma de estudos superiores com a duração de 5 anos 

Desenhador de estrutura BIM15 Diploma de estudos superiores com uma duração de 3 anos 

Desenhador de estrutura DAO16 Diploma de estudos superiores com uma duração de 3 anos 

Outras disciplinas na área dos 

edifícios 

Engenheiro civil Diploma de estudos superiores com uma duração de 5 anos 

Engenheiro industrial ou técnico Diploma de estudos superiores com a duração de 3 anos 

Outras disciplinas fora do setor 
da construção 

Diploma de estudos superiores com a duração de 3 anos 

 
B. Critérios relativos à aptidão do candidato para realizar um projeto 
Os candidatos devem apresentar 3 projetos que tenham realizado e que considerem pertinentes à luz 
de um ou vários dos critérios estabelecidos no artigo III.2. B. 
A apresentação de cada um dos projetos far-se-á através de uma nota explicativa que permita 
compreender o projeto e na qual é explicitada a sua pertinência em termos dos quatro critérios.  

                                                           
15 BIM : Building Information Management 

16 CAD : Computer assisted design 
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Cada projeto deve ser apresentado num formulário composto por, no máximo, 6 páginas de formato 
A4, (impressas num único lado), compreendendo o texto submetido a apreciação, bem como 
ilustrações. 
Mesmo que determinados projetos tenham já sido apresentados no âmbito da avaliação dos critérios 
de seleção sem ponderação (ver supra), devem ser novamente apresentados juntamente com os 
documentos acima exigidos. 

Estes documentos devem obrigatoriamente ser anexados ao dossiê de candidatura, sob pena de 
rejeição automática da candidatura. 

 
 

CAPÍTULO 3. CONSTITUIÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ DE 

CANDIDATURA 

CONSTITUIÇÃO DO DOSSIÊ DE 
CANDIDATURA  

As candidaturas devem obrigatoriamente ser apresentadas por escrito numa das línguas oficiais da 
União Europeia. 
O dossiê de candidatura deve obrigatoriamente ser composto pelos seguintes documentos: 

 Uma carta de acompanhamento que identifique o candidato e seja assinada pelo 
representante legal deste último; 

 Uma cópia dos estatutos do candidato que permita, nomeadamente, identificar a sua sede 
social. No caso de um agrupamento de operadores económicos, os estatutos de cada um dos 
membros do agrupamento; 

 No caso de um agrupamento de operadores económicos, um documento, elaborado em 
formato livre, que apresente a forma prevista do agrupamento, identifique claramente o papel 
desempenhado por cada um dos seus membros no seio do agrupamento, indicando a 
identidade do representante legal deste último; 

 Um documento, elaborado em formato livre, contendo, pelo menos, as seguintes 
informações: 

o A identificação do candidato; 
o Um endereço postal onde se presume que o candidato tenha recebido toda a 

correspondência enviada pelo Parlamento Europeu no âmbito de presente processo; 
o Um endereço de correio eletrónico no qual se presume que o candidato tenha 

recebido as mensagens de correio eletrónico enviadas pelo Parlamento Europeu no 
âmbito do presente processo; 

o A designação de uma pessoa a contactar, incumbida pelo candidato de acompanhar o 
processo; 

 Os documentos comprovativos exigidos ao abrigo dos critérios de exclusão; 

 Os documentos comprovativos exigidos ao abrigo dos critérios de seleção, com e sem 
ponderação. 
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APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ DE 
CANDIDATURA 

O dossiê de candidatura assumirá a forma de uma carta de acompanhamento em papel, em conjunto 
com um ou mais CD-ROM, em que serão registados os documentos e/ou os documentos 
comprovativos exigidos após a sua digitalização. 
Entre os documentos do processo que deverão ser carregados (ver artigo II.1.12) encontra-se um 
ficheiro «.zip», denominado «Candidatura — ficheiro eletrónico». 
Terá de carregar este ficheiro que contém diretórios e subdiretórios e aí registar os documentos e/ou 
documentos comprovativos exigidos, no estrito respeito das instruções que se seguem. 
Aquando do registo dos documentos e/ou dos documentos comprovativos, assegure-se de que apenas 
são utilizados formatos de ficheiros correntes, de molde a garantir a sua legibilidade pelos programas 
informáticos mais convencionais. 
Deve também certificar-se de que utiliza apenas dispositivos de qualidade e verificar, antes de enviar 
ou apresentar a sua candidatura, a perfeita legibilidade desses dispositivos, bem como a acessibilidade 
de todos os documentos neles contidos. 

Qualquer documento que não seja acessível ou legível será considerado como não tendo sido 
enviado, o que, em função da natureza do documento, pode levar à rejeição automática da sua 
candidatura. 

Os CD-ROM não devem ser regraváveis (sessão fechada). 
O ficheiro «.zip», denominado «Candidatura — ficheiro eletrónico» é composto pelos seguintes 
diretórios e subdiretórios: 
I - CAND 
 1 Stat 
 2 Gr_op_eco 
II - JUSTIF_EXC 
III - JUSTIF_SEL 
 1 Capa_Reg 
 2 Capa_Fin 
 3 Pers 
 4 Refer 

5 Crit_Tech_Pro   
A- Crit_Eq 

  B- Crit_Proj 
 
Os documentos e/ou os documentos comprovativos exigidos deverão ser registados nos diferentes 
diretórios e subdiretórios do seguinte modo: 

 No diretório I - CAND, os candidatos registarão: 
o uma cópia digitalizada da carta de acompanhamento assinada; 
o uma cópia digitalizada de um documento em formato livre contendo, pelo menos, as 

seguintes informações: 
 A identificação do candidato; 
 Um endereço postal no qual se presume que o candidato tenha recebido toda 

a correspondência enviada pelo Parlamento Europeu no âmbito do presente 
processo; 

 Um endereço de correio eletrónico no qual se presume que o candidato tenha 
recebido as mensagens de correio eletrónico enviadas pelo Parlamento 
Europeu no âmbito do presente processo; 

 A designação de uma pessoa a contactar, incumbida pelo candidato de 
acompanhar o processo; 
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 No subdiretório I - CAND\1 Stat, os candidatos registarão uma cópia digitalizada dos 
respetivos estatutos. Recorde-se, neste contexto, que, no caso de se tratar de uma 
candidatura apresentada por um agrupamento de operadores económicos, cada um dos 
membros do agrupamento deverá submeter o respetivo estatuto. 
 

 No subdiretório I - CAND\2 Gr_op_eco, os candidatos registarão – caso se trate de uma 
candidatura apresentada por um agrupamento de operadores económicos –  uma cópia 
digitalizada de um documento em formato livre, dando conta da forma do agrupamento, tal 
como prevista, identificando claramente o papel de cada um dos seus membros no 
agrupamento, indigitando o seu representante e indicando a identidade do seu representante 
legal. 

 No diretório II — JUSTIF_EXC, os candidatos registarão uma cópia digitalizada da declaração 
sob compromisso de honra, preenchida, datada e assinada pelo representante legal do 
candidato.  

Recorde-se, neste contexto, que, caso se trate de uma candidatura apresentada por um 
agrupamento de operadores económicos, cada um dos membros do agrupamento deverá 
apresentar uma declaração. 
 
Além disso, os candidatos poderão, se assim o desejarem, registar nesse diretório uma cópia 
digitalizada de cada um dos documentos comprovativos relativos aos critérios de exclusão a 
que se refere o disposto no artigo III.2.3. 

 No subdiretório III — JUSTIF_SEL\ 1 Capa_Regs, os candidatos registarão uma cópia 
digitalizada de um documento comprovativo da sua inscrição no registo profissional ou 
comercial do respetivo local de estabelecimento. 

Recorde-se que, caso se trate de uma candidatura apresentada por um agrupamento de 
operadores económicos, cada um dos membros do agrupamento deve apresentar um tal 
documento comprovativo. 

 No subdiretório III - JUSTIF-SEL\2 Capa_Fin, os candidatos registarão uma cópia digitalizada 
dos balanços relativos aos exercícios de 2016, 2017 e 2018. 

Recorde-se que, caso se trate de uma candidatura apresentada por um agrupamento de 
operadores económicos, cada um dos membros do agrupamento deve apresentar uma cópia 
dos referidos balanços. 

 No subdiretório III — JUSTI-SEL\ 3 Pers, os candidatos registarão uma cópia digitalizada dos 
curricula vitae, tal como estipulado no artigo III.2.3, n.º 2, ponto C. 

 No subdiretório III - JUSTIF-SEL\4 Refer, os candidatos registarão uma cópia digitalizada das 
fichas de referência, tal como estipulado no artigo III.2.3, n.º 2, ponto D. 

 No subdiretório III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\A- Crit_Eq, os candidatos registarão uma 
cópia digitalizada dos documentos comprovativos, tal como estipulado no artigo III.2.3, n.º 3, 
ponto A), das presentes regras. 

 No subdiretório III - JUSTIF-SEL\5Crit_Tech_Pro\B- Crit_Proj, os candidatos registarão os 
documentos comprovativos, tal como estipulado no artigo III.2.3, ponto B, do presente 
regulamento. 
 

Depois de finalizar o registo dos documentos e/ou dos documentos comprovativos nos diretórios e 
subdiretórios correspondentes, o candidato compilará os diretórios e subdiretórios em causa num 
ficheiro, em formato «.zip», que designará «Candidatura — Ficheiro eletrónico» e que gravará num 
ou mais CD-ROM. 
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Todas as candidaturas devem incluir, pelo menos, um CD-ROM com a indicação «Candidatura — 
Ficheiro eletrónico — Original» e um CD-ROM com a indicação «Candidatura — Ficheiro eletrónico 
— Cópia», diretamente inscrita no respetivo CD-ROM. 
Se para a constituição do dossiê de candidatura forem necessários vários CD-ROM, todos os CD-ROM 
devem ser numerados de 1 a x e ostentar a indicação «Candidatura — Ficheiro eletrónico — 
Original  — Disco x» ou a indicação «Candidatura — Ficheiro eletrónico — Cópia — Disco x», inscrita 
diretamente no CD-ROM. 
 

CAPÍTULO 4. PRAZOS E 
PROCEDIMENTOS DE APRESENTAÇÃO 

DA CANDIDATURA 

PRAZOS 

O prazo para o envio ou entrega (ver artigo III.4.2) das candidaturas termina a 07/01/2020. 
 

As candidaturas enviadas ou entregues após essa data serão automaticamente rejeitadas. 

 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 
DAS CANDIDATURAS 

A fim de manter a confidencialidade e preservar a integridade dos dossiês de candidatura, estes devem 
ser enviados em sobrescrito duplo,  
ambos fechados.  
Solicita-se aos candidatos que utilizem as etiquetas previstas nos documentos relativos ao processo 
(ver artigo II.1.12). Estas devem ser impressas e coladas nos sobrescritos, a fim de facilitar a 
transmissão da candidatura ao serviço competente do Parlamento Europeu. 
Consoante o seu volume, o termo «sobrescrito» deve entender-se igualmente como embalagem, 
saqueta, caixa e outras formas de acondicionamento, devendo as dimensões das embalagens 
corresponder, tanto quanto possível, às dimensões do seu conteúdo real. 
Em qualquer caso, e independentemente do tipo de embalagem utilizado, os candidatos devem velar 
pela qualidade dos sobrescritos ou da embalagem em que procedem ao envio da sua candidatura, a 
fim de evitar que cheguem rasgados e não garantam, assim, nem a confidencialidade, nem a 
integridade do seu conteúdo. 
Se forem utilizados sobrescritos autocolantes, estes devem ser fechados com fita adesiva, sobre a qual 
será aposta a assinatura do remetente. Considera-se assinatura do remetente quer a assinatura 
manuscrita quer o carimbo da sua empresa. 
As candidaturas cujo conteúdo não tenha sido possível manter confidencial antes da abertura das 
candidaturas serão automaticamente rejeitadas. 
O sobrescrito exterior ostentará igualmente o nome ou a firma do candidato, bem como o endereço 
exato onde este poderá ser informado do seguimento dado à sua candidatura. 
 
Os candidatos podem optar por uma das seguintes formas de apresentação das candidaturas: 

 quer por correio (registado ou equivalente) ou por serviço privado de entrega para o endereço 
indicado nas etiquetas disponibilizadas, até à data-limite acima indicada, fazendo fé o carimbo 
do correio ou a data do recibo de entrega; 

 quer por entrega direta no Serviço do Correio Oficial, pelo próprio ou por um representante 
do candidato, até à data e hora limite acima indicadas. A entrega da candidatura será 
comprovada por recibo datado e assinado em duplo exemplar pelo Serviço do Correio Oficial 
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do Parlamento Europeu. A data e a hora indicadas no recibo farão fé. O horário de 
funcionamento do Serviço do Correio Oficial em que as candidaturas devem ser entregues é o 
seguinte: 

De segunda a quinta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, 
 e sexta-feira, das 9h00 às 12h00. 

Encerrado ao sábado, domingo e dias feriados do Parlamento Europeu. 
O Parlamento Europeu não pode garantir a receção das candidaturas apresentadas, seja por que meio 
for, fora do horário de abertura do Correio Oficial acima indicado. 
O Parlamento Europeu não pode ser responsabilizado por não comunicar aos candidatos as eventuais 
alterações do horário do Serviço do Correio Oficial, ocorridas após o envio da documentação do 
concurso. Os candidatos interessados devem informar-se da validade do horário indicado antes da 
entrega em mão própria da candidatura. 
 
 
 
 

CAPÍTULO 5. AVALIAÇÃO DAS 
CANDIDATURAS 

AVALIAÇÃO DAS CANDIDATURAS  

1. Avaliação à luz dos critérios de seleção técnicos e profissionais relativos à equipa  
Cada candidato obterá uma pontuação total NtotE de um máximo de 100 pontos, calculada aplicando a 
seguinte fórmula: 
NtotE = NE1 + NE2 + NE3 + NE4 
Ao candidato que tenha alcançado a pontuação NtotE mais elevada será atribuída uma pontuação NE = 
40 % 
Aos demais candidatos será atribuída uma pontuação calculada com base na seguinte fórmula: 
NE = 40% * (NtotEcand/ NtotEmax) 
em que: 

 NtotEcand representa a pontuação NtotE obtida pelo candidato. 

 NtotEmax representa a pontuação máxima NtotE alcançada por um dos candidatos. 

 
As pontuações NE1, NE2, NE3, NE4  serão atribuídas à luz dos critérios estabelecidos no ponto A dos 
«Critérios de seleção com ponderação» estabelecidos no artigo III.2.2. 
 
2. Apreciação à luz dos critérios de seleção técnicos e profissionais relativos à capacidade do candidato 

para realizar um projeto 
Cada projeto apresentado é avaliado em função dos seus méritos próprios e contribui para um terço 
da pontuação.  
A cada candidato será atribuída uma pontuação total de NtotC de um máximo de 300 pontos, calculada 
de acordo com a seguinte fórmula: 
NtotC = NtotC-projet1 + NtotC-projet2 + NtotC-projet3 

em que 
NtotC-projet  corresponde aos pontos obtidos pelo projeto considerado como combinação dos quatro 
critérios referidos em seguida, de acordo com a seguinte fórmula: 
NtotC-projet  = (soma (P1, P2, P3, P4)/4 + máximo (P1, P2, P3, P4)) x 2. 
 
Ao candidato com a pontuação NtotC mais elevada será atribuída a pontuação seguinte: 
NC = 60% 
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Aos demais candidatos será atribuída uma pontuação calculada com base na seguinte fórmula: 
NC = 60% * (NtotCcand/ NtotCmax) 
em que: 

 NtotCcand é a pontuação NtotC alcançada pelo candidato 

 NtotCmax é a pontuação mais elevada NtotC alcançada por um dos candidatos. 

 
A capacidade do candidato para realizar um projeto será avaliada mediante apreciação dos projetos 
apresentados, com base nos critérios estabelecidos no ponto B dos «Critérios de seleção com 
ponderação» referidos no artigo III.2.2. 
 
3. Pontuação final  
A avaliação das candidaturas à luz dos critérios de seleção técnicos e profissionais com ponderação 
culminará com a atribuição de uma pontuação final Nf que poderá atingir, no máximo, 100 %. 
Obtém-se a pontuação final NF aplicando a seguinte fórmula: 
NF = NE + NC  
em que: 

 NE é a pontuação obtida em resultado da avaliação dos critérios relativos à equipa, podendo atingir 
um máximo de 40 % (ver supra); 

 NC é a pontuação obtida em resultado da avaliação dos critérios relativos à capacidade do 
candidato para realizar um projeto, podendo atingir um máximo de 60 % (ver supra). 

Por último, as candidaturas serão classificadas de acordo com a pontuação NF obtida. 
Em caso de empate, proceder-se-á a sorteio. 
 

COMUNICAÇÃO DOS RESULTADOS  

O Parlamento Europeu comunicará por correio eletrónico a todos os candidatos eliminados, em 
simultâneo e individualmente, que a sua candidatura não foi selecionada. O Parlamento indicará em 
todos os casos os motivos que estiveram na origem da rejeição da proposta e as vias de recurso 
disponíveis. 
Em simultâneo com a notificação das propostas rejeitadas, o Parlamento Europeu comunicará a 
decisão de seleção aos candidatos selecionados.  
Em qualquer caso, a decisão de seleção só será definitiva quando o candidato selecionado apresentar 
os documentos comprovativos exigidos relativos aos critérios de exclusão e de seleção e se estes forem 
aceites pelo Parlamento Europeu.  
Os candidatos cujas candidaturas não tenham sido selecionadas, que não se encontrem em situação 
de exclusão e cuja candidatura esteja conforme com os documentos de concurso poderão obter 
informações complementares sobre os motivos da rejeição da sua candidatura mediante pedido por 
escrito, enviado por carta ou por correio eletrónico. Apenas os candidatos que tenham apresentado 
uma candidatura admissível poderão obter informações sobre as características e as vantagens 
relativas da proposta selecionada, bem como o nome do adjudicatário. Todavia, a comunicação de 
determinados dados pode ser omitida sempre que constitua um obstáculo à aplicação da lei, seja 
contrária ao interesse público ou prejudicial aos interesses comerciais legítimos de empresas públicas 
ou privadas ou possa prejudicar a concorrência leal entre essas empresas. 
 

SUSPENSÃO DO PROCESSO 

Se necessário, o Parlamento Europeu poderá, após comunicação dos resultados da fase de seleção e 
antes de lançar a fase que diz respeito aos trabalhos de conceção, suspender o início desta última fase 
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a fim de proceder a um exame complementar, caso tal se justifique em consequência dos pedidos ou 
comentários formulados pelos candidatos rejeitados ou lesados, ou de qualquer outra informação 
pertinente que tenha recebido. Os pedidos, comentários ou informações em questão deverão dar 
entrada no prazo de 10 dias após o dia seguinte à data de notificação simultânea das decisões de 
rejeição e de seleção. Em caso de suspensão, todos os candidatos serão informados no prazo de três 
dias úteis subsequentes à decisão de suspensão. 
Na sequência dos exames complementares realizados em virtude da suspensão do processo, o 
Parlamento Europeu poderá confirmar a sua decisão de adjudicação, alterá-la ou, se necessário, anular 
o processo. Qualquer nova decisão terá de ser fundamentada e comunicada, por escrito, a todos os 
candidatos do concurso. 
 
 

PARTE IV. A FASE DE CONCURSO DE CONCEÇÃO PROPRIAMENTE DITO 

CAPÍTULO 1. GENERALIDADES 
Só podem participar na fase do concurso de conceção os candidatos que tenham sido selecionados na 
sequência da fase de seleção das candidaturas, desde que tenham apresentado os documentos 
comprovativos solicitados para efeitos de seleção e que os referidos documentos não ponham em 
causa a sua seleção.  
Os candidatos selecionados serão a seguir designados por «os concorrentes». 
Aquando da participação no presente concurso, os concorrentes têm de apresentar a mesma forma 
jurídica (associação momentânea, agrupamento, arquiteto, sociedade, etc.) que haviam adotado para 
apresentar a sua candidatura. 
O acesso aos documentos específicos do concurso está exclusivamente reservado aos concorrentes, 
com exclusão dos demais candidatos. 
Cada concorrente pode apresentar um único trabalho de conceção, realizado com base no 
procedimento de reabilitação ou no procedimento de reconstrução, ou um trabalho de conceção para 
cada um dos dois procedimentos referidos (para mais pormenores sobre os procedimentos de 
construção, ver o artigo IV.3.1). 
 

CAPÍTULO 2. PROCEDIMENTO 

CONVITE 

O Parlamento Europeu convidará os concorrentes a participar na fase do concurso de conceção através 
do envio simultâneo de uma carta de convite à participação no concurso.  
Apensa à referida carta figurará, gravada num ou vários CD-ROM, a totalidade dos documentos 
necessários à realização do trabalho de conceção e à constituição do dossiê de candidatura, bem como 
outras informações pertinentes, nomeadamente informações referentes ao calendário para a fase do 
concurso que diz respeito aos trabalhos de conceção. 
 

VISITA «IN LOCO» 

Os concorrentes podem participar numa visita «in loco» facultativa, organizada numa data que lhes 
será comunicada com o convite a participar no concurso. 
Serão organizadas duas visitas «in loco», uma em francês e outra em inglês.  
Os concorrentes poderão participar em apenas uma das duas visitas organizadas.  
Por concorrente podem participar, no máximo, 5 pessoas.  
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A presença dos concorrentes será atestada por uma lista de presenças que os seus representantes 
terão de assinar antes do início da visita. 
No final de cada visita, o Parlamento Europeu elaborará um relatório da visita, posteriormente enviado 
em simultâneo, por correio eletrónico, a todos os concorrentes. 
A participação na visita ao local decorrerá nos seguintes moldes: 
O mais tardar oito dias úteis antes da data fixada para a visita às instalações escolhida pelo 
concorrente, este último deve transmitir ao Parlamento Europeu, por correio eletrónico endereçado 
a INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu, as seguintes informações: 

 Identificação do concorrente; 

 Endereço de correio eletrónico do concorrente: 

 Nome, função, número do bilhete de identidade e data de nascimento dos participantes na visita 
(no máximo, 5 representantes por concorrente). 

Recordamos que o acesso aos edifícios do Parlamento Europeu está sujeito a uma regulamentação 
estrita e à emissão obrigatória de uma autorização prévia. 
Por conseguinte, se não comunicar as informações acima solicitadas no prazo fixado, os serviços 
responsáveis pela realização deste processo não poderão obter as autorizações de que os seus 
representantes necessitarão para aceder às instalações, o que lhes vedará o acesso às mesmas. 

A entrada do Centro de Acreditação do edifício Altiero SPINELLI do Parlamento Europeu em Bruxelas 
constituirá o ponto de encontro. 
No dia da visita: 
Certifique-se de que os seus representantes respeitam a hora fixada para o encontro.  
Saiba que, no início da visita, cada representante receberá um cartão de acesso provisório às 
instalações do Parlamento Europeu em que se desenrolará a visita e deverá assinar uma lista de 
presenças comprovando a sua presença no local. Por conseguinte, qualquer atraso impedirá essa 
entrega e assinatura e poderá excluí-lo da participação na visita às instalações. 

As eventuais despesas de deslocação ocasionadas pela visita das instalações ficarão a cargo dos 
concorrentes e não serão reembolsadas pelo Parlamento Europeu.  

ANONIMATO 

Todos os documentos do dossiê devem ostentar – na primeira página, se se tratar de um documento 
de texto, no cartucho, se se tratar de um plano, ou num local bem visível à escolha do concorrente 
para qualquer outro tipo de documento – um código de identificação que faz de assinatura e rubrica 
dos documentos em causa.  
O código deve obedecer às seguintes características: 

 Deve ser constituído por exatamente 8 carateres: 5 letras e 3 algarismos árabes selecionados 
entre 1 e 9, inclusive; 

 Pelo menos 2 das 5 letras deverão ser impressas em maiúsculas; 

 É proibido repetir letras ou algarismos; 

 São proibidos espaços entre os carateres, sinais de pontuação, acentos ou quaisquer outros 
símbolos; 

 A ordem das letras e dos algarismos é deixada ao critério do concorrente. 

O código deve ser impresso com o seguinte tipo de letra: 

 Tipo de letra: Arial 

 Tamanho da letra: 12 

 Cor da letra: preto 

 Modo da letra: Normal 

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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Para além dos documentos em que assentará a avaliação do trabalho de conceção assinalado como 
acima indicado, os concorrentes devem igualmente remeter um sobrescrito que, à exceção do código 
de identificação, deve estar isento de qualquer marcação, seja de que forma ou tipo for, através da 
qual o concorrente possa ser identificado. 
O referido sobrescrito deve ser totalmente opaco e estar completamente selado – podendo o 
candidato, para o efeito, escolher o meio técnico que entender –, de molde a assegurar a sua 
inviolabilidade. 
Nem o júri, nem a instituição podem ser responsabilizados pela abertura acidental desse sobrescrito. 
Cabe, pois, aos candidatos escolher um meio adequado para selar o sobrescrito.  
O referido sobrescrito deve conter, excluindo qualquer outro documento, seja de que natureza for, a 
declaração relativa à escolha do código de identificação do trabalho de conceção e o ato de 
compromisso, que será elaborado com base no modelo de formulário que seguirá apenso ao convite 
a participar no concurso, devidamente preenchido, datado e assinado pelo representante legal do 
concorrente. 
Com exceção do referido documento, cujo sobrescrito só será aberto na sequência da decisão do júri 
do concurso, a totalidade dos documentos apresentados no âmbito do concurso não deve, em caso 
algum, permitir a identificação do concorrente. 
Assim, os documentos em causa não devem ostentar qualquer logótipo, sinal, símbolo, anotação e, 
mais genericamente, qualquer marca, de que natureza ou forma for, que permita identificar o 
concorrente.  
Será também prestada especial atenção às propriedades dos ficheiros e objetos digitais. 

Qualquer documento apresentado que não respeite as disposições relativas ao anonimato conduz à 
rejeição imediata do dossiê de conceção. 

 

CAPÍTULO 3. CRITÉRIOS DE 
DISTINÇÃO E AVALIAÇÃO DOS 

TRABALHOS DE CONCEÇÃO 

CRITÉRIOS DE DISTINÇÃO  

No intuito de manter o Parlamento Europeu plenamente informado dos resultados do seu trabalho, 
permitindo assim a esta instituição tomar uma decisão final (ver infra), o júri fará uma distinção entre 
os trabalhos de conceção que assentam na demolição/reconstrução e aqueles que se baseiam num 
processo de reabilitação, aplicando o seguinte critério: 

 qualquer projeto que conserve, pelo menos, 80 % do volume da estrutura existente é 
considerado como constituindo um projeto de reabilitação. 

 qualquer projeto que conserve menos de 80 % do volume da estrutura existente é considerado 
como constituindo um projeto de demolição/reconstrução. 

  



Concurso n° 06D40-2019-M052 
  32 

Renovação do PHS  Regras do Concurso 

  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

O júri avaliará os trabalhos de conceção com base nos seguintes critérios, em conformidade com a 
ponderação que se segue:  

A IINTEGRAÇÃO E LIGAÇÕES COM O AMBIENTE URBANO, NATURAL E SOCIAL  15% 

 
  Simbolismo  

 
  Relação como o meio ambiente  

 
  Abertura -  acolhimento  

B CONCEÇÃO ARQUITETÓNICA E AMBIENTAL  32% 

 
  Simbolismo do edifício e dos espaços interiores  

 
  Qualidade arquitetónica do edifício e dos espaços interiores  

 
  Abordagem bioclimática e ambiental  

 
  Qualidade do hemiciclo  

 
  Experiência única dos visitantes  

C CONSECUÇÃO DOS OBJETIVOS RELATIVOS À FUNCIONALIDADE DO ESPAÇO E À SUSTENTABILIDADE  30% 

 
  Proposta funcional  

 
  Relações entre as funções  

 
  Fluxos  

 
  Flexibilidade a curto e a longo prazo  

D COERÊNCIA TÉCNICA  23% 

 
  Objetivos ambientais  

 
  Objetivos estruturais  

 
  Objetivos em matéria de acessibilidade  

 
  Objetivos em matéria de segurança  

 

CAPÍTULO 4. COMPOSIÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ DE 

CONCEÇÃO 

COMPOSIÇÃO DO DOSSIÊ DE 
CONCEÇÃO  

NOTA IMPORTANTE: Em qualquer caso, quer o concorrente decida apresentar um ou dois trabalhos 
de conceção (ver parte I- capítulo 1), aplicam-se todas as disposições que se seguem. 
 Caso o concorrente decida apresentar dois trabalhos de conceção, estes devem ser apresentados 
em dois dossiês distintos, no respeito das regras estabelecidas adiante. 
 Ambos os dossiês devem ostentar um código de identificação comum, definido em conformidade 
com o disposto no artigo IV.2.3. 

 
A. Os documentos que materializam os trabalhos de conceção devem, em parte, ser 

apresentados em papel e, em parte, em formato digital: 
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 São transmitidos em suporte de papel: 

o A lista de verificação; 

o O sobrescrito selado, no respeito do disposto no artigo IV.2.3 supra, contendo, 
igualmente em suporte de papel, o ato de compromisso devidamente preenchido, 
datado e assinado pelo representante legal do concorrente, que, além disso, deve 
rubricar todas as páginas do documento; 

o Os painéis de apresentação; 

o Todos os outros documentos (em duplicado). 

 

 São transmitidos em formato digital: 

o Os painéis em formato não editável (pdf).  

o Todos os outros documentos em formato nativo digital e não editável (pdf). 

 
Os documentos que materializam os trabalhos de conceção devem estar completos. 
Tendo em conta os requisitos de anonimato e de igualdade entre os concorrentes, a administração do 
Parlamento Europeu não poderá solicitar ao concorrente que complete um dossiê de conceção 
incompleto, ilegível ou que apresente um formato que não esteja em conformidade com o formato 
exigido. 
O convite a participar no concurso será acompanhado de um CD-ROM que incluirá, nomeadamente, 
um ficheiro zip intitulado «Trabalho de conceção — Ficheiro eletrónico». 
O referido ficheiro é composto pelos diretórios e subdiretórios nos quais os concorrentes deverão 
registar os documentos solicitados em formato digital. 
 
B. Composição 
Os documentos que materializam os trabalhos de conceção são os seguintes: 

 A lista de verificação  

A lista de verificação baseia-se no modelo fornecido no CD-ROM que acompanha a carta de convite 
à participação no concurso. 
Esta lista permite ao concorrente assegurar-se de que os seus documentos que materializam os 
trabalhos de conceção estão completos,  
dando ao Parlamento Europeu a garantia de que o candidato se certificou da integridade dos 
documentos apresentados. 

 Um sobrescrito selado e anónimo contendo o ato de compromisso. 

Este último deverá retomar: 
o A declaração indicando a escolha do código de identificação do esboço; 
o A declaração de autor; 
o O compromisso de prestar serviços de assistência caso seja incumbido desta tarefa pelo 

Parlamento Europeu; 

O ato de compromisso, estabelecido com base no modelo fornecido no CD-ROM que acompanha 
a carta de convite à participação no concurso. 
O ato de compromisso devidamente preenchido, datado e assinado pela(s) pessoa(s) habilitada(s) 
a representar o concorrente.  
O sobrescrito selado ostentando como único elemento de identificação o número de código 
definido pelo disposto no artigo IV.2.3. 
 

 Painéis de apresentação  

Os participantes devem fornecer um conjunto de 6 painéis em formato DIN A1, compostos por 
uma documentação gráfica sem texto e suficientemente explícita. 
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A identificação do documento, o código de identificação de 8 carateres do concorrente e a 
numeração dos painéis devem constar do rodapé.  
Os painéis de apresentação serão igualmente transmitidos em formato digital não editável (.pdf). 
Os painéis devem poder ser visualizados independentemente uns dos outros. 
As ilustrações gráficas não devem incluir texto, mas podem conter referências numéricas.  
Devem igualmente ser apresentados dois painéis em formato A3, com legendas, elaborados com 
base no modelo apenso ao convite à participação no concurso.  
Os painéis em formato DIN devem ser realizados em cartão pluma (tipo K-Line) de 10 mm e 
utilizados em formato vertical. 
 

 Um dossiê de conceção constituído por: 

o Um documento intitulado «Documento A: relatório principal» 

Este documento define as características qualitativas e funcionais do projeto e justifica a 
solução preconizada para a conceção urbana e arquitetónica, provando a conformidade com 
os requisitos do programa de renovação do edifício Paul-Henri SPAAK. 
Trata-se de um documento de caráter descritivo, explicativo e comprovativo, elaborado sob a 
forma de documento em páginas de formato A4. Cada um dos documentos está sujeito a um 
determinado limite de páginas A417. Este número não determina o número de páginas de que 
o concorrente poderá necessitar para elaborar a sua exposição – número esse que pode ser 
inferior ao limite fixado – mas estabelece o número máximo de páginas que o júri terá em 
conta, uma vez que as páginas que ultrapassem o referido limite não lhe serão apresentadas 
para apreciação. 
São aplicáveis aos documentos os seguintes requisitos: 
 Os documentos têm margens de 1,5 cm à esquerda e 1 cm à direita, caracterizam-se por 

uma apresentação estruturada e estão corretamente ligados. O tamanho da letra é de, 
no mínimo, 12. Constam do rodapé a identificação do documento (letra e números), a 
identificação com 8 carateres do concorrente e a numeração das páginas. O formato 
nativo digital é Word. 

 Os documentos devem ser apresentados em formato «.doc». Os quadros, as listas e os 
cálculos devem estar disponíveis em formato «.xls» ou noutro formato compatível com 
este. 

 As ilustrações gráficas não devem incluir texto, embora possam conter referências 
numéricas e uma legenda cujo formato digital nativo deverá ser Word ou Excel. 

 
O relatório compreende os capítulos seguintes: 
A1. Resumo: 

 O resumo do projeto (este resumo não poderá exceder 3 páginas A4, impressas num único 
lado, compreendendo texto e ilustrações) 

A2. Descrição relativa à integração do edifício no ambiente urbano, natural e social e da sua ligação a 
este. 

 Nota explicativa do conceito de integração e de ligação, em especial, em termos simbólicos e 
efetivos, bem como no que diz respeito à abertura e ao acolhimento. De que forma o edifício 
apresentado se insere no seu ambiente urbano, natural e social e está ligado a este? Interage 
com que áreas? De que forma as 3 linhas de visão se traduzem na abordagem externa do 
edifício? De que forma e com que benefícios o projeto vai além do quadro de planeamento 
urbano? (Esta nota deve limitar-se a 8 páginas A4, impressas num único lado, compreendendo 
texto e ilustrações); 

                                                           
17 As páginas duplas A4 podem ser substituídas por páginas de formato A3. 
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A3. Descrição da conceção arquitetónica e ambiental 
 A.3.1 Nota explicativa do simbolismo do edifício e dos seus espaços interiores (esta nota deve 

limitar-se a 2 páginas A4, impressas num único lado, compreendendo texto e ilustrações); 

 A.3.2 Justificação global das escolhas arquitetónicas efetuadas em função das características 
arquitetónicas do edifício e dos espaços interiores. Quais são os eixos prioritários da conceção 
arquitetónica? (esta nota deve limitar-se a 8 páginas A4, impressas num único lado, 
compreendendo texto e ilustrações); 

 A.3.3 Descrição da abordagem bioclimática exterior e interior do edifício. (Esta nota deve 
limitar-se a 8 páginas A4, impressas num único lado, compreendendo texto e ilustrações); 

 A.3.4 Descrição do hemiciclo, compreendendo principalmente imagens virtuais do hemiciclo 
proposto («maqueta volumétrica18 » em tons de cinzento), um corte longitudinal e um plano 
de nível. Estes documentos devem continuar a ser legíveis no formato solicitado. O texto 
deverá conter a explicação do conceito; (esta nota deve limitar-se a 6 páginas A4 impressas 
num único lado, compreendendo ilustrações e texto); 

 A.3.5 Descrição da experiência única dos visitantes. Por que motivos iria um transeunte, um 
turista, um estudante, um cidadão interessado na vida do Parlamento Europeu, ou qualquer 
outra pessoa, ver ou visitar o edifício. Por que motivos regressaria ou recomendaria a visita do 
edifício? (esta nota deve limitar-se a 6 páginas A4, impressas num único lado, compreendendo 
texto e ilustrações); 

A4. Descrição da realização dos objetivos em termos espaciais e funcionais 
 A.4.1 Justificação da proposta funcional, pondo em evidência os eixos prioritários da conceção 

associada à abordagem funcional e ilustrando a forma como a solução responde às 
necessidades do programa de renovação do edifício Paul-Henri Spaak e dos seus futuros 
utilizadores; (esta nota deve limitar-se a 8 páginas A4, impressas num único lado, 
compreendendo texto e ilustrações); 

 A.4.2 Diagrama dos fluxos internos do projeto para os deputados, os visitantes, o protocolo, 
os meios de comunicação social e a logística, expressos nos códigos de cor das funções (ver 
anexo 4); (estes diagramas devem limitar-se a 5 páginas A3, compreendendo gráficos); 

 A.4.3 Descrição da flexibilidade do edifício a curto e a longo prazo. Como podem os espaços 
ser adaptados a diferentes atividades? Como pode o edifício evoluir ao longo dos tempos? O 
que facilita essas adaptações? (esta nota deve limitar-se a 6 páginas A4, impressas num único 
lado, compreendendo texto e ilustrações); 

 

A5. Descrição do conceito técnico 
 A.5.1 Conceito ambiental: descrição da abordagem ambiental, da forma como a arquitetura 

integra esta abordagem, do potencial desenvolvido ou suscetível de ser desenvolvido pelo 
projeto em relação aos objetivos da Carta de exemplaridade ambiental (que figura no anexo 
1). (Esta nota deve ser limitada a 6 páginas A4 impressas num único lado, compreendendo 
texto e ilustrações); 

 A.5.2 Principais soluções técnicas propostas para a estrutura do edifício (esta nota deve 
limitar-se a 2 páginas A4, impressas num único lado, compreendendo texto e ilustrações); 

 A.5.3 Conceito «Design para todos»: descrição da forma como o projeto tem em conta a 
acessibilidade para as pessoas com mobilidade reduzida (PMR), das imediações do edifício até 
às suas entradas, bem como no interior do edifício; (esta nota deve limitar-se a 3 páginas A4, 
impressas num único lado, compreendendo texto e ilustrações). 

                                                           
18 Recorde-se que o concurso não diz respeito à definição de materiais de acabamento. 
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 A.5.4 Descrição da forma como o projeto tem em conta os aspetos de segurança, de acordo 
com as informações que serão transmitidas no âmbito do convite à participação no concurso. 
(Esta nota deve limitar-se a 3 páginas A4 impressas num único lado, compreendendo texto e 
ilustrações) 

A6. Quadro das superfícies e dos rácios 
 A6.1 Um quadro indicando as áreas das instalações e outros dados quantitativos, incluindo os 

códigos das funções, tal como constam do formulário que será transmitido no âmbito do 
convite à participação no concurso; 

 A6.2 Um quadro indicando as superfícies da envolvente do edifício e o respetivo tipo, de 
acordo com o formulário que será transmitido no âmbito do convite à participação no 
concurso; 

 

 Um documento intitulado «Documento B: desenhos e outros documentos gráficos» 

Os documentos que constituem o documento B devem satisfazer os seguintes requisitos: 
 O documento B contém os documentos gráficos que deverão ser apresentados no formato 

original DIN A1, corretamente dobrados no formato A4, e colocados em envelopes de plástico 
individuais, acompanhados de uma cópia reduzida ao formato A3, que não deverá ser 
dobrada.  

 Os documentos gráficos não contêm texto, mas podem conter referências alfanuméricas e 
uma legenda. A legenda é apresentada em formato A3. Os documentos devem ser 
apresentados em formato digital Word ou Excel. 

 Os desenhos ser elaborados no formato digital .dwg, com recurso a AUTOCAD ou a outro 
software compatível com este. Escala de desenho:  1 unidade de desenho = 1 cm. 

 A(s) maqueta(s) BIM19 utilizadas para a elaboração dos desenhos é (são) fornecida(s) num 
formato que permita percorrer a maqueta através de um visor padrão.  

 

 

 

Escala Número 
mínimo de 
documentos 

Número 
máximo de 
documentos 

Formato 
DIN 

1. Planta de localização urbana da zona 
em que se situa o bairro europeu com 
identificação  do edifício e dos seus 
acessos e corredores de circulação, 
cortes de relevo do terreno no eixo da 
Rue du Luxembourg e no eixo da Rue 
Wiertz 

1/1000 1 2 A0 

2. Pelo menos 4 imagens com pontos de 
vista urbanos que sejam pertinentes, 
tal como estabelecido pelo convite à 
participação no concurso 

 4 10 A4 

3. Plantas de todos os níveis do projeto 
arquitetónico – pisos à superfície e 
pisos subterrâneos –, delimitados, com 
anotações e coloração dos diferentes 
tipos de espaços, em conformidade 
com o programa 

1/500   Ao critério 
do 
arquiteto 

                                                           
19 Nomeadamente os elementos da maqueta referentes à estrutura, à envolvente, às funções, aos volumes globais e pormenorizados com 
base nos quais foram gerados os quadros de superfície e as perspetivas que estiveram na origem da criação das imagens virtuais. 
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4. No mínimo 2 cortes, indicando os 
níveis de piso. 

1/500 2 6 Ao critério 
do 
arquiteto 

5. Alçados do edifício 1/500 4 6 Ao critério 
do 
arquiteto 

6. No mínimo, 4 perspetivas de perto  tipo 
«maqueta volumétrica branca» do 
edifício visto do exterior, incluindo a 
sua integração no ambiente 
circundante  

 4 8 A3 

7. No mínimo, 4 perspetivas tipo 
«maqueta volumétrica branca» das 
principais áreas do projeto, 
nomeadamente: o hemiciclo, o pátio 
de honra, os espaços estruturantes do 
projeto  

 4 8 A4 

8. Diagramas de fluxos para os visitantes, 
os deputados, o protocolo e a logística.  

 1 2 A0 

9. O conceito de «design for all», 
explicado através de um diagrama 
(indicar as zonas acessíveis a cores) 

 1 2 A1 

10. Perspetivas da estrutura tipo 
«maqueta volumétrica branca»  

 3 10 A3 

 
 

APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ DE 
CONCEÇÃO 

A apresentação do dossiê de conceção far-se-á sob a forma de uma carta de acompanhamento em 
papel. A esta deverá anexar: 

 O sobrescrito selado contendo o ato de compromisso; 
 

 Uma ou várias pastas de arquivo, ostentando uma etiqueta com a indicação «pasta de arquivo A / 
[código de identificação]» e contendo: 

o A lista de verificação 
o Os documentos que constituem o documento A; 
o Um ou mais CD-ROM com a indicação «Documento A – [Código de identificação] – 

Original», diretamente inscrita no CD-ROM, contendo os documentos que compõem o 
documento A em formato digital.  

o Um ou mais CD-ROM com a indicação «Documento A – [Código de identificação] – Cópia», 
diretamente inscrita no CD-ROM, contendo os documentos que constituem o documento 
A em formato digital.  

Caso sejam utilizadas várias pastas de arquivo, estas devem ser numeradas de 1 a x, devendo cada 
uma delas ostentar uma etiqueta com a indicação «Pasta de arquivo A— [Código de identificação] 
— n.º x » 
As etiquetas utilizadas devem ser de cor branca, apresentar um formato de 192 mm * 39 mm, e 
ser apostas na lombada da pasta de arquivo. 
Devem ser impressas utilizando caracteres em formato «arial», modo normal, tamanho 12 e de 
cor preta.   
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Caso sejam utilizados vários CD-ROM, todos os CD-ROM devem ser numerados de 1 a x e ostentar 
a indicação «Documento A — [Código de identificação] — Original  — Disco x» ou a menção 
«Documento A — [Código de identificação]  —  Cópia — Disco x», inscrita diretamente no CD-
ROM. 
 

 Uma ou várias pastas de arquivo, ostentando uma etiqueta com a indicação «pasta de arquivo B» 
e contendo: 

o Os documentos que constituem o documento B, ostentando uma etiqueta com a indicação 
«Pasta de arquivo A— [Código de identificação]»; 

o Um ou mais CD-ROM com a indicação «Documento B – [Código de identificação] – 
Original», diretamente inscrita no CD-ROM, contendo os documentos que compõem o 
documento B em formato digital. 

o Um ou mais CD-ROM com a indicação «Documento B – [Código de identificação] – Cópia», 
diretamente inscrita no CD-ROM, contendo os documentos que constituem o documento 
B em formato digital. 

Caso sejam utilizadas várias pastas de arquivo, estas devem ser numeradas de 1 a x, devendo cada 
uma delas ostentar uma etiqueta com a indicação «Pasta de arquivo B— [Código de identificação] 
— n.º x» 
As etiquetas utilizadas devem ser de cor branca, apresentar um formato de 192 mm * 39 mm, e 
ser apostas na lombada da pasta de arquivo. 
Devem ser impressas utilizando caracteres em formato «arial», modo normal, tamanho 12 e de 
cor preta. 
Caso sejam utilizados vários CD-ROM, todos os CD-ROM devem ser numerados de 1 a x e ostentar 
a indicação «Documento B — [Código de identificação] — Original  — Disco x» ou a menção 
«Documento A — [Código de identificação]  —  Cópia — Disco x», inscrita diretamente no CD-
ROM. 
 

 Os 6 painéis de apresentação. 

 
 

CAPÍTULO 5. PRAZOS E 
PROCEDIMENTOS DE APRESENTAÇÃO 

DO DOSSIÊ DE CONCEÇÃO 

PRAZOS E PROCEDIMENTOS DE 
APRESENTAÇÃO DO DOSSIÊ DE 

CONCEÇÃO 

 A data e a hora limite da entrega (ver artigo IV.5.2) dos dossiês de conceção serão indicados na carta 
de convite à participação no concurso. Todos os dossiês de conceção enviados ou entregues após 
essa data e hora serão automaticamente rejeitados. 
 
 

MODALIDADES DE APRESENTAÇÃO 
DO DOSSIÊ DE CONCECÃO 

A fim de manter a confidencialidade e preservar a integridade dos dossiês de candidatura, estes devem 
ser enviados em sobrescrito duplo,  
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ambos fechados.  
Solicita-se aos concorrentes que utilizem as etiquetas que serão disponibilizadas com a carta de 
convite a participar no concurso. Estas etiquetas devem ser impressas e coladas nos sobrescritos, a fim 
de facilitar a transmissão da candidatura ao serviço competente do Parlamento Europeu. 
Consoante o seu volume, o termo "sobrescrito" deve entender-se igualmente como embalagem, 
saqueta, caixa e outras formas de acondicionamento, devendo as dimensões das embalagens 
corresponder, tanto quanto possível, às dimensões do seu conteúdo real. 
Em qualquer caso, e independentemente do tipo de embalagem utilizado, os concorrentes devem 
velar pela qualidade dos sobrescritos ou da embalagem utilizados para o envio do seu dossiê de 
candidatura, a fim de evitar que cheguem rasgados e não garantam assim a confidencialidade nem a 
integridade do seu conteúdo. 
Se forem utilizados sobrescritos autocolantes, estes devem ser fechados com fita adesiva, sobre a qual 
será aposta a assinatura do remetente. Considera-se assinatura do remetente quer a assinatura 
manuscrita quer o carimbo da sua empresa. 
Os dossiês de conceção cujo conteúdo não tenha sido possível manter confidencial antes da sua 
abertura serão automaticamente rejeitados. 
O sobrescrito exterior deve ostentar o código de identificação escolhido pelo concorrente. 
 
A forma como os dossiês de conceção é entregue é deixada ao critério dos concorrentes. Assim, a 
entrega pode ser efetuada: 

 quer por serviço privado de entrega para o endereço indicado nas etiquetas disponibilizadas, 
fazendo fé o carimbo do correio ou a data do recibo de entrega; 

 quer por entrega direta no Serviço do Correio Oficial, pelo próprio ou por um representante 
do concorrente, até à data e hora limite acima fixadas. A entrega do dossiê de conceção será 
comprovada por recibo datado e assinado em duplo exemplar pelo Serviço do Correio Oficial 
do Parlamento Europeu. A data e a hora indicadas no recibo farão fé. O horário de 
funcionamento do Serviço do Correio Oficial em que os dossiês de conceção devem ser 
entregues é o seguinte: 

De segunda a quinta-feira, das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00, 
e sexta-feira, das 9h00 às 12h00. 

Encerrado ao sábado, domingo e dias feriados do Parlamento Europeu. 
O Parlamento Europeu não pode garantir a receção dos dossiês de conceção apresentados, 
seja por que meio for, fora do horário de abertura do Correio Oficial acima indicado. 
O Parlamento Europeu não pode ser responsabilizado por não comunicar aos concorrentes as 
eventuais alterações do horário do Serviço do Correio Oficial, ocorridas após o envio da 
documentação do concurso. Os candidatos interessados devem informar-se da validade do 
horário indicado antes da entrega da candidatura em mão própria. 
 

CAPÍTULO 6. COMUNICAÇÃO DOS 
RESULTADOS 

O Parlamento Europeu informará por correio eletrónico cada um dos concorrentes, em simultâneo e 
individualmente, do seguimento que será dado ao seu dossiê. 
A notificação dos resultados aos concorrentes que não tenham sido aprovados indicará as vias de 
recurso possíveis. 
A notificação dos resultados ao vencedor do concurso não constitui um compromisso da instituição 
para com este, nem em termos de seleção do seu projeto para efeitos de execução, nem em termos 
de uma obrigação da instituição no sentido de lhe confiar um mandato subsequente. 
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PARTE V. ETAPAS ULTERIORES DO PROCESSO 

CAPÍTULO 1. ESCOLHA DA MESA 
O projeto vencedor e o melhor projeto que tenha recorrido ao procedimento alternativo – reabilitação 
ou demolição/reconstrução – serão apresentados à Mesa do Parlamento Europeu, órgão político 
responsável pela gestão dos assuntos administrativos, organizacionais e financeiros que dizem 
respeito ao funcionamento da instituição. 
A apresentação basear-se-á no relatório do júri sobre os méritos, as vantagens e as desvantagens do(s) 
projeto(s) apresentado(s). Esta apresentação incluirá as conclusões de uma avaliação independente 
dos custos dos dois projetos selecionados, assente numa base comum, que será comunicada com o 
convite a participar no concurso. Ao participarem no concurso, os concorrentes aceitam os resultados 
da referida avaliação. 
Nesta base, caberá à Mesa determinar que projeto será posteriormente desenvolvido. 
Uma vez concluída esta operação, poderá proceder-se à abertura de todos os sobrescritos contendo o 
código de identificação dos trabalhos de conceção, permitindo desta forma identificar os autores de 
cada um destes trabalhos. 
A cedência dos direitos de reprodução e de divulgação ao público das imagens e fotografias do edifício 
reabilitado, tal como definida no último parágrafo do artigo II.1.7, bem como a renúncia prevista no 
referido parágrafo, será, na sequência de um procedimento realizado em conformidade com o artigo 
11.1, alínea b) do anexo do Regulamento Financeiro, remunerada ao concorrente que apresentou o 
projeto selecionado para execução através do pagamento de um montante de 100,000 EUR, líquido 
de IVA, mediante fatura, a título de quitação definitiva.». 
 

CAPÍTULO 2. A MISSÃO DE 
ASSISTÊNCIA 

GENERALIDADES DA MISSÃO 

O Parlamento Europeu reserva-se o direito, sem que a tal seja obrigado, de, juntamente com o 
vencedor do concurso, dar início a um procedimento por negociação com vista à assinatura de um 
contrato de prestação de serviços relativo ao acompanhamento do conceito no âmbito do processo 
de designação do operador responsável pela conceção e construção, bem como de desenvolvimento 
do conceito. 
Se o Parlamento Europeu decidisse dar início ao procedimento acima referido, este último reger-se-ia 
pelas disposições do Regulamento (UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 18 de julho de 2018, relativo às disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, 
nomeadamente o artigo 11.1, alínea d), do anexo 1 do referido regulamento. 
O Parlamento Europeu reserva-se igualmente o direito de iniciar um procedimento por negociação 
com o autor do outro projeto apresentado à Mesa, em conformidade com o disposto no Regulamento 
(UE, Euratom) 2018/1046 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de julho de 2018, relativo às 
disposições financeiras aplicáveis ao orçamento geral da União, nomeadamente o artigo 11.1, alínea 
d), do anexo 1 do referido regulamento. 
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A MISSÃO 

Sob reserva da celebração de um contrato, a missão será descrita no projeto de contrato e no caderno 
de especificações técnicas relativos à missão, que serão comunicados no início do processo por 
negociação. 
Inclui, mas não se limita, às fases seguintes: 

 Assistência durante a preparação e a condução do diálogo concorrencial 

 Assistência antes da introdução das licenças 

 Assistência durante a verificação das licenças 

 Assistência na gestão das alterações 

Em caso de celebração de um contrato, apenas a assistência ao Parlamento Europeu durante a 
preparação e a condução do procedimento de diálogo concorrencial fará necessariamente parte da 
missão, sendo a prestação de outros serviços facultativa. 
 

DIÁLOGO CONCORRENCIAL  

Sem prejuízo do disposto no número que se segue, o(s) autor(es) do projeto escolhido pelo Parlamento 
Europeu para efeito de realização do mesmo não pode(m), em caso algum, participar no procedimento 
de diálogo concorrencial que o Parlamento Europeu se reserva o direito de iniciar no final do concurso, 
nem de contactar ou aceitar qualquer contacto com os participantes no procedimento de diálogo 
concorrencial acima referido. 
Caso seja assinado um contrato entre o Parlamento Europeu e o(s) autor(es) do projeto escolhido pelo 
Parlamento Europeu para a sua execução, o contrato prevê as derrogações a esta regra geral e 
estabelece as regras de execução.  
 
 

CAPÍTULO 3. EXPOSIÇÃO PÚBLICA 
DOS TRABALHOS DE CONCEÇÃO 

No final do concurso de conceção ou do procedimento por negociação com o vencedor, caso o 
Parlamento venha a decidir dar início a um tal procedimento, o Parlamento Europeu organizará uma 
exposição pública de todo os trabalhos de conceção apresentados pelos concorrentes que tenham 
sido declarados admissíveis.  
Todos os concorrentes serão convidados a participar na inauguração da exposição pública. 
Após o encerramento da exposição, os trabalhos dos candidatos não selecionados podem ser 
retirados, mediante marcação prévia, no prazo de 30 dias.  
Os pedidos podem ser enviados por e-mail para o seguinte endereço: INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu 
 
 
 
  
  

mailto:INLO.AO.DIR.D@ep.europa.eu
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PARTE VI. LISTA DOS ANEXOS 
 
 
Anexo 1: Carta de desempenho ambiental exemplar  
Anexo 2: Quadro das funções 
Anexo 3: Plano previsional 
Anexo 4:  Localização, disposição e vistas do edifício existente 
Anexo 5: Disciplinas técnicas 


