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BASES 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24 BOLSAS para a realização de estágios profissionais em gabinetes europeus de 
arquitetura  
+ 
3 BOLSAS para a realização de estágios profissionais na Administração Pública, 
Ministério do Fomento, Direção Geral de Arquitetura, Habitação e Território 
+ 
2 BOLSAS para a realização de estágios profissionais na Fundação Metrópoli 
+ 
1 BOLSA para a realização de estágio em gestao cultural na Royal Academy of Arts  
+ 
1 BOLSA para a realização de estágio gestao cultural na Fundação Arquia 
+ 
2 BOLSAS de matrícula para participar no Campus de Ultzama 2019, organizado pela 
Fundação Arquitectura y Sociedad 
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5. ESTÁGIO NA FUNDAÇÃO ARQUIA 

II Convocatória 
Atendendo ao valor formativo que representa o conhecimento prático da profissão, a Fundação Arquia 
convoca 1 bolsa para estudantes de arquitetura e jovens arquitetos das escolas de arquitetura de 
Espanha e Portugal destinada à realização de um estágio em gestão cultural, não contratual, na sede 
da Fundação Arquia em Barcelona. 
 
1. OBJETO 
As bolsas pretendem dar aos candidatos a possibilidade de complementar mediante estágios numa 
instituição dedicada ao fomento da arquitetura, os conhecimentos culturais adquiridos ao longo dos 
seus estudos e dos seus primeiros anos de atividade profissional.  
 
 
2. FUNDAÇÃO ARQUIA 
A Fundação Arquia acorda a admissão de 1 estudante de arquitetura ou arquiteto recém formado 
interessado na gestão e desenvolvimento de atividades que tenham como tema o fomento, difusão e 
investigação da cultura e da prática da arquitetura na sua sede situada na cidade de Barcelona. 
 
 
3. CANDIDATOS 
Poderão candidatar-se à bolsa os estudantes de arquitetura e jovens arquitetos de nacionalidade 
espanhola, portuguesa ou cidadãos com autorização de residência em Espanha ou Portugal que, à 
data de finalização da entrega das candidaturas, reúnam os seguintes requisitos: 
 
3.1- Estudantes: 
a) Terem realizado em alguma escola de arquitetura de Espanha ou Portugal, no mínimo, 60% dos 
créditos necessários para obter o diploma de habilitação para o exercício da profissão de arquiteto. 
b) Estar matriculado no ano letivo 2018/2019 em alguma escola de arquitetura de Espanha ou Portugal. 
 
3.2- Arquitetos: 
Ter obtido o diploma de habilitação para o exercício da profissão de arquiteto numa escola de 
arquitetura de Espanha ou Portugal, ou ter obtido o diploma fora desses países e tê-lo homologado em 
algum deles, depois de 30 de abril de 2018. 
Não poderão candidatar-se à bolsa os candidatos que tenham usufruído de uma bolsa da Fundação 
Arquia numa convocatória anterior. 
Todos os utilizadores que cumpram os requisitos desta cláusula serão considerados candidatos 
(doravante, "Candidatos"). 
Não poderão participar no Programa as pessoas que não cumpram todos os requisitos anteriores. Se 
fosse vencedora de uma bolsa alguma pessoa que não reúna os requisitos especificados nesta 
cláusula, seria excluída do Programa e perderia o seu direito a usufruir da bolsa que lhe 
correspondesse. 
A Fundação Arquia reserva-se o direito de excluir do Programa por causa justificada qualquer utilizador 
ou Candidato que defraude, altere ou inutilize o bom funcionamento e o decurso normal e regulamentar 
do mesmo. 
 
 
4. PARTICIPAÇÃO 
Os estudantes de arquitetura e os arquitetos recém formados em alguma escola de arquitetura de 
Espanha ou Portugal que participem através da modalidade de expediente académico desta 
convocatória, poderão optar também por fazer o estágio na Fundação Arquia. 
 
 
5. ADJUDICAÇÃO DAS BOLSAS 
Para adjudicar a bolsa de estágio a realizar na Fundação Arquia, os Candidatos desta convocatória 
serão pré-selecionados em função da ordem de prioridade da média das notas do seu expediente 
académico. A Fundação Arquia reserva-se o direito de aceitação final do Candidato que, no caso de 
não ser aceite, perderá a condição de bolseiro.  
 



 
 

 

 
  Programa arquia/bolsas                                                  BASES 2019                                                        fundación arquia 
 
 
 

 
6. VERBA E DURAÇÃO 
O período de estágio na Fundação Arquia será de 6 meses. Durante esse período, a Fundação Arquia 
subsidiará o bolseiro com uma dotação económica de 7 000 €.  
A Fundação Arquia assumirá as despesas de deslocação até ao local do estágio (bilhetes de ida e volta 
de avião, comboio ou veículo). Também proporcionará ao bolseiro cobertura nos termos da apólice de 
assistência em viagem contratada através da corretora Arquiseguros e as quotas correspondentes à 
Segurança Social. 
O pagamento da bolsa será feito ao beneficiário mensalmente e em quantias iguais durante o período 
de estágio. O primeiro pagamento será efetuado não antes dos 15 dias prévios ao início do estágio, e o 
último realizar-se-á ao terminar o estágio, depois de entregue o relatório e o questionário por parte do 
bolseiro à Fundação Arquia. De modo a utilizar os novos meios de difusão da plataforma web da 
Fundação, recomenda-se a entrega de um audiovisual de fabrico doméstico (tipo telemóvel) com o 
relato da experiência vivida durante o estágio.Os pagamentos realizar-se-ão por pagamento numa 
conta corrente, aberta pelo beneficiário num balcão da Arquia Banca. 
Em qualquer caso, as bolsas são intransmissíveis e em nenhum caso poderão ser objeto de troca, 
alteração ou compensação a instâncias do Candidato vencedor ou de terceiros. 
A Fundação Arquia não se responsabiliza pelas possíveis perdas, deteriorações, roubos, extravios, 
atrasos ou qualquer outra circunstância imputável a terceiros que possa afetar a entrega das quantias 
correspondentes ao Candidato vencedor. 
Em nenhum caso a Fundação Arquia responderá pelos eventuais danos e prejuízos (incluindo o dano 
emergente e o lucro cessante, mas sem se limitar aos mesmos) sofridos pelo Candidato vencedor 
relativamente à bolsa ou à participação no Programa, salvo das irrenunciáveis por lei. O Candidato 
compromete-se a cumprir as obrigações fiscais que lhe correspondam. 
 
 
7. CALENDÁRIO 
A data limite de admissão de inscrições e do material pedido a concurso é a terça-feira 30 de abril de 
2019 às 12h00 (hora peninsular espanhola). 
 
 
8. PROTECÇÃO DE DADOS 
Nos termos da Lei Orgânica 15/1999, de 13 de dezembro, sobre Proteção de Dados de Caráter 
Pessoal, a Fundação Arquia informa e os Candidatos consentem com a participação no Programa que 
os dados pessoais facilitados pelos Candidatos serão incluídos num ficheiro cuja titularidade pertence à 
Fundação Arquia, devidamente registado junto da Agência Espanhola de Proteção de Dados, com as 
finalidades de (i) gerir a sua participação no Programa e a bolsa, e (ii) gerir a publicidade do Programa 
e dos seus resultados na Internet, nos quais se poderão incluir o nome dos Candidatos e/ou dos 
vencedores das bolsas. 
 
Dado que a organização do grupo a que pertence a Fundação Arquia se baseia em áreas funcionais, 
os Candidatos também consentem expressamente a comunicação dos seus dados entre as várias 
empresas que dele fazem parte, com as finalidades antes referidas.  
A Fundação Arquia compromete-se a manter em segredo os dados e a tratá-los de forma confidencial, 
por isso assumimos no quadro de atual estado da técnica as medidas técnicas, organizacionais e de 
segurança ao nosso alcance, nos termos do estabelecido na LOPD e na normativa aplicável. 
Em qualquer momento os Candidatos podem exercer os direitos de acesso, retificação, cancelamento 
e oposição, entrando em contacto com a Fundação Arquia enviando uma mensagem de correio 
eletrónico para fundación@arquia.es ou comunicando por escrito para Calle Arcs, 8, 08002, Barcelona, 
incluindo fotocópia do Passaporte ou Documento Nacional de Identidade e indicando o direito que 
desejam exercer. 
 
 
Resultados 2019 
A lista de bolseiros será publicada no mês de julho de 2019 e será exposta nos quadros de anúncios de 
todas as delegações da Arquia Banca e na página web da Fundação Arquia 
(http://fundacion.arquia.es/becas/Convocatoria/2019). O resultado será também enviado a todas as 
escolas de arquitetura e ordens de arquitetos de Espanha e Portugal. 
O resultado da convocatória será comunicado individualmente aos candidatos que forem selecionados. 
Esses candidatos apresentarão também um curriculum vitae com a documentação gráfica que 
considerem oportuna sobre os seus trabalhos. 
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7. ANEXOS 
 
Anexo I. Expediente académico 
Critério para o cálculo das notas médias 
Para obter as duas notas médias solicitadas, divide-se a soma das notas obtidas em cada disciplina 
aprovada pelo número de disciplinas aprovadas. 
• No caso de qualificações numéricas, adotar-se-ão as qualificações obtidas em cada disciplina. 
• No caso de qualificações não numéricas, a avaliação das qualificações obtidas realizar-se-á de 
acordo com a tabela de equivalências que se indica a seguir: 
Menção honrosa: 10 pontos 
Excelente: 9 pontos Notável: 7,5 pontos Aprovado: 5,5 pontos 
• No caso de planos de estudo estruturados em créditos, a avaliação de cada uma das 
disciplinas será ponderada em função do número de créditos que a integrem, de acordo com a 
seguinte fórmula matemática: 
 
V = (P x NCa) / NCt 
 
Sendo: 
V:  o  valor  resultante  da  ponderação  da  nota  obtida  em  cada  disciplina.  P:  a  pontuação  de  cada 
disciplina. 
NCa: o número de créditos que integram a disciplina. NCt: o número de créditos totais aprovados. 
Os valores resultantes da aplicação da referida fórmula e cada disciplina serão somados e o resultado 
será a nota média solicitada. 
Para o cálculo das notas médias não se terão em conta as disciplinas ou créditos que, segundo os 
planos de estudo, só obtêm a qualificação de "aprovado", nem as disciplinas ou créditos em que não 
exista qualificação, não aprovadas ou a qualificação de "não compareceu". 
As disciplinas ou créditos com equivalência em que não se especifique a qualificação obtida na 
equivalência serão avaliadas como aprovado (5,5 pontos), e para as disciplinas ou créditos adaptados, 
conta-se a qualificação obtida no centro onde se estudou. 
Em qualquer caso, as duas médias solicitadas, que deverão incluir-se na Candidatura, serão 
expressões numéricas sobre dez, com três casas decimais. 
 
 
Anexo II. Obrigações dos bolseiros 
A condição de bolseiro obtém-se no momento da aceitação da bolsa através da assinatura do oportuno 
protocolo. 
O período exigido de estadia no gabinete europeu de arquitetura é de seis meses. A bolsa não é 
renovável. 
O gabinete europeu de arquitetura, a Fundação Arquia, a Royal Academy of Arts, a Administração 
Pública dependente do Ministério do Fomento, ou a Fundação Metrópoli acordarão com o bolseiro a 
data de início para a realização do período de estágio por meses inteiros que, em qualquer caso, 
deverá ocorrer no prazo de 6 meses desde a adjudicação da bolsa, ou seja, antes de 30 de janeiro de 
2019, salvo comum acordo com o gabinete de destino.  
No caso das bolsas para realizar o estágio na Fundação Metrópoli e no Ministério do Fomento, o 
período exigido de permanência no gabinete é de 6 meses com possibilidade de ser renovado por mais 
6 meses. A bolsa não é renovável. 
O beneficiário comprometer-se-á a dedicar cerca de 35 horas semanais à realização do estágio.  
CAUSAS ESPECIAIS: 
O beneficiário que fizer o estágio no gabinete Kéré Architecture comprometer-se-á a dedicar cerca de 
40 horas semanais à realização do estágio. 
O estudo MVRDV terá a possibilidade de rejeitar o candidato se não cumprir os requisitos padrão do 
escritório (habilidades conceituais e de design, de acordo com o portfólio, habilidades de software de 
acordo com a Folha de Conhecimento de Computadores da MVRDV). Se o estudo MVRDV decidir 
renunciar ao contrato assinado com a Fundação Arquia, independentemente da causa e do momento, 
o beneficiário que está realizando as práticas não terá o direito de continuar a fazê-lo. 
 
Os vencedores terão um prazo máximo de 10 dias de calendário para manifestar a aceitação ou recusa 
da bolsa, contactando a Fundação Arquia através do seguinte endereço de correio eletrónico: 
fundacion@arquia.es. No caso de, passados 10 dias de calendário desde a notificação da atribuição da 
bolsa, não se obter resposta por parte do Candidato, considerar-se-á, para todos os efeitos, que este 
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renunciou à bolsa. Da mesma forma, notificada a atribuição do lugar ao Candidato, se este não 
disponibilizar os dados pessoais solicitados pela Fundação Arquia no prazo de 10 dias de calendário, 
considerar-se-á igualmente que renunciou à mesma. 
 
Se não for possível localizar o vencedor através da informação que tiver proporcionado, ou se este não 
quiser ou não puder aceitar a bolsa, poderá declarar-se o lugar vazio. Portanto, a Fundação Arquia não 
é obrigada a preencher o lugar nem a atribuir a bolsa a mais Candidatos se (i) o vencedor renunciar 
livremente ao lugar, (ii) não for possível contactar o Candidato ou os seus dados estiverem incorretos 
ou forem falsos. 
 
Caso a Fundação Arquia assim o solicite, o Candidato vencedor deverá acreditar, mediante 
apresentação de um documento oficial de identificação, a veracidade dos dados de identificação que 
tiver proporcionado na altura em que se registou como Candidato. 
 
 
Anexo III. Valor académico 
A Fundação Arquia transmitiu a todas as escolas espanholas de arquitetura o valor académico dos 
estágios. Até este momento, manifestaram a sua conformidade em permitir a equivalência por créditos 
académicos as seguintes entidades: 
• Centro de Ensino Superior - CEU, Arquitetura 
• Centro de Estudos Integrados de Arquitetura - IE Universidade 
• Centro de Estudos Superiores Universitários da Galiza.  
• Escola Superior de Arquitetura da Universidade Alfonso X El Sabio 
• Escola Superior de Arquitetura da Universidade Internacional da Catalunha 
• Escola Superior de Arte e Arquitetura da Universidade Europeia de Madrid 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de Barcelona 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de Granada 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de La Coruña 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de Las Palmas de Gran Canaria 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de Madrid 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de Sevilha 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de Valência 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura de Valladolid 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura del Vallès, Barcelona 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura La Salle, Barcelona 
• Escola Técnica Superior de Arquitetura e Geodesia da Universidade de Alcalá 
 
A gestão da validade académica do estágio será feita pelo bolseiro em cada escola nos termos da 
normativa da mesma. 
 
 
Anexo IV. Anulação da bolsa 
A Fundação Arquia poderá anular a bolsa nos seguintes casos: 
a) Se não se der início à estadia no gabinete, na Fundação Arquia, na Royal Academy of Arts, na 
Administração Pública ou na Fundação Metrópoli nos termos acordados ou se esta for interrompida, 
descontinuada, assim como por falta de dedicação.  
b) Se os dados ou documentos que servem de base para a adjudicação da bolsa forem falsos, o 
Candidato em questão poderá ser automaticamente desqualificado do Programa e, no caso de ter sido 
vencedor de uma bolsa, deverá devolver à Fundação Arquia as quantias que lhe tenham sigo 
entregues até ao momento. 
c) Se o beneficiário não cumprir qualquer uma das obrigações assumidas no momento de aceitar a 
bolsa. 
A anulação da bolsa implica o cancelamento dos pagamentos que estiverem pendentes e a devolução 
dos recebidos. 
A Fundação Arquia realizou as devidas gestões com a Royal Academy of Arts o Ministério do Fomento, 
a Fundação Metrópoli e com os gabinetes europeus de arquitetura participantes nesta convocatória 
para estes receberem bolseiros em regime de estágio, tendo obtido autorização dos mesmos. Contudo, 
a Fundação não pode garantir o cumprimento do programa de bolsas se ocorrerem situações alheias à 
sua vontade. Os gabinetes europeus de arquitetura, a Fundação Arquia, a Royal Academy of Arts, a 
Administração Pública e a Fundação Metrópoli reservam-se sempre o direito de aceitação final do 
candidato; caso não seja aceite, este perde a condição de bolseiro. 
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No caso de uma bolsa ser anulada, a Fundação Arquia reserva-se o direito a declarar o lugar vazio ou, 
em seu defeito, a atribuir o lugar a outro Candidato. 
No caso de o lugar ser reatribuído, o candidato seria selecionado pela modalidade de expediente 
académico, seguindo os critérios gerais de seleção descritos nestas bases. Para a verificação das 
notas será necessário o expediente académico à data de finalização da convocatória. 
 
 
Anexo V. Interpretação das bases 
A participação no programa de bolsas implica a aceitação destas bases. O Patronato da Fundação 
Arquia reserva-se o direito de resolver as questões de interpretação, desenvolvimento e de força maior 
que possam surgir relativamente às mesmas. 
Os participantes do Programa arquia/bolsas cedem à Fundação Arquia os direitos de exploração 
necessários de reprodução, distribuição em qualquer formato (digital, papel, etc.) e comunicação 
pública para qualquer meio, incluindo a colocação à disposição do público de obras, por processos com 
ou sem fios, de tal forma que qualquer pessoa possa aceder à documentação entregue para a 
participação no concurso de bolsas 2019 desde o local e no momento que escolher. 
 
A vigésima convocatória do Programa arquia/bolsas da Fundação foi possível graças ao patrocínio da 
Arquia Banca. 
 
A Fundação Arquia reserva-se o direito de retirar, suspender ou modificar este Programa e modificar o 
conteúdo destas Bases em qualquer momento no caso de acontecer qualquer circunstância imprevista 
que esteja fora do seu controlo razoável, quer seja fortuita, de força maior ou pela atividade irregular 
dos Candidatos ou de um terceiro, sem que a Fundação Arquia incorra em responsabilidade alguma 
face aos Candidatos, o vencedor ou terceiros. 
 
A Fundação Arquia poderá, a seu critério e em qualquer momento, excluir qualquer Candidato do 
Programa, quando por qualquer motivo a sua intervenção não seja apropriada ou conveniente, ou pela 
vulneração por parte do Candidato de qualquer uma das normas referidas nestas Bases. Em caso de 
erro, mal-entendido ou conflito relativamente ao funcionamento de qualquer parte do Programa, a 
decisão que a Fundação Arquia tomar será conclusiva e definitiva. 
 
Se qualquer previsão destas Bases for declarada, total ou parcialmente, nula ou ineficaz, essa nulidade 
ou ineficácia afetará apenas essa disposição ou a parte da mesma que seja nula ou ineficaz, 
subsistindo em todo o restante das bases e dando-se essa disposição ou a parte da mesma que seja 
afetada por não aplicável, salvo que, por ser essencial a estas Bases, deva afetá-las de forma integral. 
 
A normativa vigente determinará as leis que devem reger a jurisdição que deve conhecer acerca das 
relações entre a Fundação Arquia e os Candidatos do Programa. Não obstante isso, nos casos em que 
a referida normativa vigente preveja a possibilidade para as partes de se submeterem a um 
determinado foro, a Fundação Arquia e os Candidatos, renunciando expressamente a qualquer outro 
foro que lhes possa corresponder, submetem-se à legislação espanhola e aos Tribunais da cidade de 
Barcelona. 
 
Estas bases legais estarão à disposição dos Candidatos na seguinte hiperligação: 
http://fundacion.arquia.es/becas/Convocatoria/2019. 
 
 
 
Fundação Arquia 
Janeiro 2019 
 
 


