
P:Quem pode ser coordenador ?
R:O coordenador poderá ser um Arquitecto ou um Engenheiro Civil.

P: Porque não é solicitado a componente de Arquitectura no anúncio e apenas Especialidades?

R: Nesta fase apenas se solicita o registo do coordenador da equipa que posteriormente será 
pré-qualificada. O curriculum a entregar será apenas do coordenador. 
O Anúncio não refere especialidades nesta fase.
No texto mais alargado que se encontra no site da Fundiestamo
Refere nomeadamente:
” b.1) Concluído o prazo para o registo do interesse será aberto um processo de pré-
qualificação, exclusivamente dirigido às equipas registadas. As candidaturas deverão ser 
instruídas de acordo com o Regulamento respetivo, a disponibilizar no site da Fundiestamo. Este 
processo de pré-qualificação será aberto pelo prazo de quinze dias. 



b.2) A título indicativo e não dispensando a consulta do Regulamento e do Anúncio da pré-
qualificação, no que respeita às especialidades, salienta-se que: 
(i) os técnicos serão préqualificados, exclusivamente em função da sua experiência em projetos

de reabilitação, i.e., não será relevada a sua experiência em obra nova, 
(ii) (ii) as equipas deverão incluir especialistas em reabilitação de - estruturas antigas e/ou 

estruturas de betão armado, solos e fundações; 
(iii) (iii) as equipas deverão incluir especialistas em - segurança contra incêndio, conforto 

térmico, conforto acústico, instalações hidráulicas, acessibilidades, qualidade do ar e AVAC, 
conforto visual, iluminação e instalações elétricas, no contexto de obras de reabilitação, 
desagregando nestes casos em função do uso final previsto, nomeadamente, habitação ou 
residências de estudantes (ou similares); e 

(iv) (iv) as equipas deverão incluir especialistas em sustentabilidade e RCDs, conservação e 
restauro do património e arqueologia.”



P:A manifestação de interesse a apresentar até dia 25 de Janeiro deve incluir a 
lista de técnicos da equipa ou apenas o nome e curriculum do arquitecto 
coordenador.

R:Não, no registo do coordenador na Bolsa de equipas de projecto, que decorre nesta fase 
até 25 de janeiro é só para o registo do Coordenador da equipa, 
Posteriormente , na segunda fase o coordenador registado, será convidado a apresentar a 
equipa que irá coordenar, equipa essa que será sujeita a uma pré-qualificação.

P:As equipas especialistas podem estar incluídas noutras equipas ou é exigida 
exclusividade?

R: O regulamento que fará parte da pré-qualificação , referente à 2ª fase, irá definir essa 
situação. Prevê-se no caso das especialidades de engenheira , poderem fazer parte de duas 
equipas.


