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CONCURSO DE IDEIAS  |  REGULAMENTO 
 

 

ARTÀ 1 - DISPOSIÇ›ES GERAIS 

O Concurso de Ideias é promovido pela APCMC e pela APEMIP  para o desenvolvimento criativo de 

uma Peça de Design destinada a  “Houses of Portugal - Value & Style.  

 

ARTÀ 2 - CONCORRENTES 

2.1  O Concurso de Ideias pretende envolver: 

• O tecido empresarial 

• Indústrias criativas (arquitetos, projetistas, designers, criativos,…) 

• Entidades do SCT (centros tecnológicos, escolas e centros profissionais,…) 

2.1  Não serão admitidas candidaturas de colaboradores de entidades relacionadas com os 

membros do júri ou seus familiares. 

 

ARTÀ 3 - ˜MBITO 

As propostas apresentadas terão de ser de uma peça exclusiva, de edição limitada e será um 

símbolo representativo da Fileira da Construção e do Imobiliário, um embaixador de Portugal 

juntos dos principais atores internacionais do setor. 

 

ARTÀ 4 - JÐRI 

O Júri do Concurso de Ideias será composto por 3 de elementos convidados, a título individual: 

• Prof. Doutor Horácio Bonifácio, Diretor da Faculdade de Arquitetura e Artes da Universidade 

Lusíada de Lisboa 

• Dr. José António Teixeira, CEO da RAR Imobiliária 

• Arq. Pedro Ferreira, Pedro Ferreira Architecture Studio 

 

 

  



ARTÀ 5 - PRÉMIOS 

5.1  Será premiado um participante a concurso, ao qual será atribuído um prémio pecuniário no 

valor de 5000€ e terá direito a estar presente numa das exposições itinerantes à sua escolha, 

induzindo visibilidade ao seu trabalho. 

5.2 As propostas apresentadas podem ser expostas durante a realização do workshop 

“Internacionalizar a Fileira: Lições e partilhas em Processos de Cooperação” onde decorrerá a 

sessão pública de apresentação dos resultados do concurso e a atribuição de prémios. 

 

ARTÀ 6 - PROCESSO DE SELEÇ‹O DE PROJETOS 

6.1  O processo de seleção das propostas a concurso será realizado em uma fase, e os mesmos 

deverão incluir: 

• Memória descritiva e Esquema gráfico da peça proposta 

• Materiais utilizados na peça 

• Dimensões e peso  

• Duração e custos de produção 

6.2  Os concorrentes podem, adicionalmente, juntar “maquetes” ou “protótipos” 

6.3  As propostas serão sujeitos à avaliação do Júri escolhido. 

 

ARTÀ 7 - AVALIAÇ‹O DOS PROJETOS 

7.1  Cabe a cada elemento do júri atribuir uma pontuação, numa escala de 1 a 10, tendo por 

base os seguintes parâmetros de avaliação: 

• Mensagem que transmite,  

• Diversidade de materiais que incorpora (representativos da fileira),  

• Dimensões (uma vez que vai ser entregue em mão nos mercados alvo), 

• Tecnologias  

• Potencialidade de reprodução 

7.2  As votações do júri serão realizadas por sistema secreto. 

7.3  As reuniões do júri serão restritas aos elementos que o compõem, sendo lavradas atas. 

7.4  Das decisões do júri não caberá recurso. 

 

ARTÀ 8 - CALENDARIZAÇ‹O 

8.1  A inscrição no concurso será realizada até dia 28 de Fevereiro de 2018, através de um 

email para susana.mendes@apcmc.pt 

8.2  A entrega dos relatórios dos projetos decorrerá até dia 19 de março de 2018 

8.3 A apresentação dos resultados do concurso e a atribuição de prémios será durante a 

realização do workshop “Internacionalizar a Fileira: Lições e partilhas em Processos de 

Cooperação”, em data e local a definir, e a comunicar através do site Houses of Portugal 

www.housesofportugal.pt 

  



ARTÀ 9 - APRESENTAÇ‹O DOS PROJETOS 

10.1  Cada projeto deverá incluir: 

• Identificação do autor (nome e numero do cartão de cidadão e data de validade e numero 

de contribuinte), assim como a identificação da peça; 

• Memória descritiva; 

• Ser entregue em formato digital, tamanho de letra entre 10 e 12 e com todos os elementos 

gráficos e fotográficos a cores; 

• Conter elementos pertinentes para a compreensão de todas as opções tomadas, tais como: 

desenhos, fotografias, identificação dos materiais, processo de produção, etc. 

10.1   A entrega dos relatórios será feita por e-mail para susana.mendes@apcmc.pt 

10.2  Os projetos deverão ser exclusivamente entregues em formato digital. 

10.3  A entrega das “maquetes” ou “protótipos” deverá ser feita, dentro dos prazos fixados, na 

sede da APCMC. 

 

ARTÀ 11 - RESPONSABILIDADES 

11.1  A APCMC e APEMIP não aceita quaisquer responsabilidades além das referidas no presente 

regulamento, direta e/ou indiretamente; 

11.2 Os autores de cada projeto apresentado a concurso, aceitam na íntegra o conteúdo do 

presente regulamento, assim como a divulgação parcial ou integral do projeto, e a cedência do 

mesmo, para posterior uso, sem que lhes seja devida alguma compensação; 

11.3  Não estão inclusos e serão por conta exclusiva do/s participante/s quaisquer custos; 

11.4 Qualquer questão omissa ou não prevista no presente regulamento será solucionada pela 

APCMC e APEMIP; 

11.5 Para informações complementares ou esclarecimento de dúvidas relativas ao concurso ou 

ao presente regulamento contactar o APCMC e a APEMIP através do endereço eletrónico 

susana.mendes@apcmc.pt. 

 


