
  
 

      

 

SAPA AWARDS – REGULAMENTO DO CONCURSO 

 

O Sapa Awards 2018 é um sistema de reconhecimento das obras que foram realizadas em Portugal 
e noutras geografias em 2016 e 2017, em diferentes categorias, reconhecendo e valorizando a 
colaboração entre arquitectos e instaladores de caixilharia de alumínio da marca Sapa. 

OBJECTIVOS 

Comunicar publicamente o valor que algumas obras realizadas e o que os clientes representam 
para a marca Sapa e para o sector. 

 

PORQUÊ INSCREVER-SE? 

Ao participar no Sapa Awards os seus projectos terão destaque em: 

No website www.sapabuildingsystem.pt e redes sociais 

Artigos de imprensa, newsletters, e-mailing’s, etc 

Na cerimónia de entrega de prémios 

 

COMO PARTICIPAR? 

1- A Sapa anuncia a criação do Prémio Sapa Awards. O âmbito deste prémio apenas inclui as 
obras finalizadas entre os anos de 2016-2017, realizadas em Portugal e noutras geografias. 

2- Estão contempladas as seguintes categorias: 
 
REABILITAÇÃO URBANA: 

HABITAÇÃO 
HOTELARIA 

 
NOVA CONSTRUÇÃO: 

HABITAÇÃO 
HOTELARIA 
SAÚDE 
EDUCAÇÃO 
DESIGN DE ARQUITETURA 
MULTIUSOS 
PROTEÇÃO E SEGURANÇA 



  
 
O júri terá em consideração todas as obras e reserva-se ao direito de reclassificá-las. 
 

3- Podem candidatar-se aos prémios as obras em que os sistemas da Sapa tenham sido 
utilizados por um Parceiro da Sapa.  O prazo para a entrega das propostas termina a 16 de 
Março de 2018. 
 

4- Todas as obras apresentadas deverão fazer-se acompanhar de uma descrição anexa, com 
a informação em rigor e detalhe. Esta informação é a que servirá de base para a 
apresentação do projeto em concurso. Para poderem participar devem entregar a seguinte 
documentação: 

- Memória descritiva; 

- Ficha técnica da obra: arquiteto, promotor, construtor, instalador caixilharias, produtos 
Sapa aplicados, etc.; 

- No mínimo 5 fotografias que ilustrem o projeto finalizado, com vistas exteriores e no 
interior. A qualidade das fotografias deverá ser boa e num formato mínimo de DIN A4. 
Todas as fotografias devem estar isentas de direitos de reprodução, devendo os seus 
autores consentir a sua livre utilização. Todas as fotografias deverão estar isentas de 
manipulação digital ou qualquer outro artifício; 

- os projetos, plantas, alçados e cortes, devem ser entregues em formato PDF, EPS, 
Illustrator ou Autocad; (este ponto é opcional) 

A Sapa poderá utilizar esta informação com o objetivo de divulgar os projetos nos meios 
de comunicação social, plataformas digitais, catálogos, brochuras ou outros meios. As 
fotografias devem estar isentas de qualquer direito de reprodução. 

 
5- Para se inscrever basta que se registe no site www.sapabuildingsystem.pt e através do 

mesmo poderá descarregar todos os elementos solicitados no ponto 4. 
 

6- O júri tem a seguinte composição: 

Artur Mexia, Presidente e Moderador – Representante da Sapa Portugal 

Carlos Bigode, Saint Gobain 

Dante de Macedo- Arquitecto 

Fernanda Pedro – Diário Imobiliário 

Ângela Leitão – Anteprojectos 

Vitor Lopes dos Santos - Professor 

 
 



  
 
 
 

7- O júri lavrará uma primeira acta onde constarão as obras finalistas a concorrerem aos 
prémios. Numa segunda acta o júri atribuirá os prémios correspondentes às categorias 
definidas, premiando quer os Arquitetos quer os Instaladores. Os membros do júri deverão 
espelhar em acta as razões da sua decisão e os critérios considerados para a mesma. 
 

8- A documentação deverá ser anexada no acto da inscrição no site da Sapa.  
 

9- Os interessados poderão contactar a Sapa através do telefone 919 900 180.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 

 

 

 

 


