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 > INTRODUCTION
Segundo YAC a arquitetura è uma disciplina que compõe e 
estrutura os lugares da ação humana. Essa responde às nu-
merosas e diversas instâncias com uma solução que seja ex-
pressão do intelecto e da criatividade do projetista. È nossa 
convicção que o problema arquitetónico não só è uma mera 
investigação formal no funcionalismo, na economia ou na tec-
nologia do maunfeito, mas também é um patchwork destas 
questões, composto e estruturado segundo a personalidade e 
a sensibilidade do projetista. Os projetos que YAC espera va-
lorizar são projetos contemporâneos: que respondam a uma 
logica de temporalidade e personalização do uso do espaço 
arquitetónico; onde “ideia” é a palavra chave, “arquitetura” a 
resposta e “projeto” o meio para transformar a intuição numa 
prefiguração visual.
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FITT é uma empresa líder na realização de sistemas comple-
tos em material termoplástico para a passagem de fluidos 
tanto para utilização industrial como para o setor da con-
strução (a nível infraestrutural ou civil), mas também para 
uso doméstico, desde a jardinagem até os passatempos 
mais em geral. 

Há 50 anos desenha, fabrica e comercializa tubos, canos e 
condutas com o mais alto conteúdo de tecnologia e design 
para garantir fiabilidade, segurança e desempenho aos cli-
entes e utilizadores finais.
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 > BRIEF
Templos, palácios, mausoléus: a arquitetura sempre 
existiu como meio de comunicação. Chamados a ce-
lebrar fenómenos humanos ou divinos, os arquitetos 
tornaram-se os porta-vozes das civilizações que foram 
convidados a representar, materializando o seu esplen-
dor e petrificando as suas ambições.

Antiga prerrogativa de soberanos ou divindades, em 
tempos mais recentes foram as grandes sociedades as 
que se apropriaram de certos privilégios da arquite-
tura: o Rockfeller Center, o Chrysler Building, o Apple 
Campus. Algumas das arquiteturas mais icónicas do 
século passado têm o nome de grandes fenómenos 
económicos ou industriais, de pessoas que dominaram 

o mundo da produção ou da economia.

Entre estes gigantes, o grupo FITT é líder na produção e de-
senvolvimento de soluções altamente inovadoras destina-
das à passagem de fluidos para uso doméstico, profissional 
e industrial: uma excelência internacional com um coração 
italiano, reforçada por uma sólida tradição de investigação 
contínua, inovação tecnológica e compromisso social.

Tendo acabado de celebrar o seu 50º aniversário, o FITT de 
hoje continua a olhar para o futuro, confiando à arquitetura 
a oportunidade de dar testemunho dos valores, visão e de-
sejos do grupo.

É assim que nasceu FITT Future Headquarters, o concurso 
do grupo FITT para o projeto da sua nova sede. Através do 
concurso, os participantes terão a oportunidade de propor 
a sua visão do ambiente de trabalho do futuro: um lugar 

onde liderança, progresso e identidade corporativa se 
materializem em formas arquitetónicas que se tornem 
um ponto de referência internacional no âmbito da pro-
jetação ao serviço do trabalho.

Hospedada num verdadeiro símbolo de modernidade e 
progresso, a comunidade FITT irá reunir-se para desen-
volver conhecimentos e investigação num novo comple-
xo concebido para surpreender e inspirar, competindo 
com as sedes mais futuristas a nível global para forjar 
um futuro de bem-estar, sustentabilidade e inovação.

YAC agradece aos projetistas que aceitarão este desafio.
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 > SÍTIO
Água, salgueiros e campos: tais são os elementos ful-
crais das terras de Vicenza. Local de deleite para a 
nobreza veneziana e as famílias que tinham servido a 
Sereníssima no seu apogeu, este canto da Itália con-
serva ainda um encanto e um sossego que certamente 
não pertence à civilização contemporânea. É o berço da 
última fase do Renascimento e do Neoclassicismo, de 
autores e artistas ilustres, que com grande habilidade 
recolheram o testemunho da tradição antiga, ainda viva 
e vibrante nas obras de personalidades como Antonio 
Canova e Andrea Palladio; já que Vicenza e o seu inte-
rior foram o laboratório da fábrica do arquiteto que mais 
do que qualquer outro - depois de Vitrúvio - foi capaz de 
influenciar o pensamento e a estética ocidental. A Ba-
silica Palladiana, o Palazzo del Capitaniato ou o Teatro 
Olimpico, a cidade está salpicada de obras-primas que, 

como estrelas num magnífico firmamento, brilham no cen-
tro de uma paisagem rural pontilhada com vilas e casas de 
campo. Pátria global da ourivesaria e da joalharia, Vicenza 
não é apenas memória e tradição: à sombra das obras do 
Palladio, de facto, afirmaram-se verdadeiras excelências 
da tecnologia e inovação, das quais FITT é brilhante exem-
plo e manifestação.

1. Área de concurso; contexto periurbano, a área de 
concurso vive nos ecos da vizinha Vicenza; neste sentido, 
para um enquadramento correto do local do projeto, será 
indispensável  realizar uma análise da cidade e as suas in-
fluências sobre a área circundante. Deitada à sombra das 
colinas Béricas e maravilhosamente equidistante de Vero-
na e Veneza, Vicenza - Património Mundial da UNESCO - é 
certamente um dos destinos mais fascinantes e elegan-
tes do norte de Itália. As origens da cidade datam de tem-
pos que se perderam, quando as populações pré-históri-
cas que já habitavam as montanhas foram mais a jusante, 
dando origem a uma série de povoações. Contudo, será 

necessário esperar até ao período romano para dispor 
de informações mais seguras e fiáveis, ou seja, quan-
do às populações locais – cujo orgulho e valor militar 
foi reconhecido pelos antigos- começaram a beneficiar 
do estatuto de cidadãos de Roma. Assim, a área desen-
volveu-se de acordo com o típico estilo romano (ainda 
visível na urdidura da cidade e do seu campo), com um 
fórum, um aqueduto e mesmo um teatro. Desde então, 
Vicenza seguirá as vicissitudes do império, brilhando 
com glórias e escurecendo com devastação. Renasceu 
durante o Reino Lombardo, tornando-se a sede de um 
vicariato importante, guardado e aperfeiçoado durante 
muito tempo pelos monges beneditinos até à sua pos-
terior anexação à República de Veneza em 1404. Segui-
ram-se quatro séculos de paz e prosperidade, carate-
rizados pelas riquezas de uma das mais cosmopolitas 
e duradouras dominações que a história já conheceu: 
uma dominação subtil, costeira, que se desenvolveu ao 
longo das costas do Mediterrâneo até às praias do Mar 
Negro. Uma dominação que irradiou as suas artes e be-
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leza por todo o domínio veneziano: estes foram os anos 
dos Doges e Procuradores, das glórias militares e de 
Andrea Palladio. Posteriormente disputada entre fran-
ceses e austríacos, a área passou para os Sabóia em 
1866, já rica em história e florescente com uma tradição 
artística e arquitetónica que a tornou num dos mais fas-
cinantes compêndios do recém-nascido Reino de Itália. 
Embora necessariamente enraizada na contemporanei-
dade, a intervenção não pode deixar de se por em rela-
ção - pelo menos no significado - com territórios que 
testemunham a ação de um dos maiores arquitetos do 
Ocidente, e como tal, só podem aspirar a acolher uma 
intervenção arquitetónica em consonância com esta 
tradição.

2. FITT; a segunda geração - liderada hoje por Ales-
sandro Mezzalira - foi fundada em 1969 pelo seu pai Ri-
naldo. Hoje FITT é um colosso internacional de cerca 

de 1000 pessoas que operam em cerca de 87 países, 
uma marca depositária de uma liderança de mercado 
expressa também através de uma identidade profunda-
mente enraizada e de uma profunda tensão social. Por 
ocasião do seu 50º aniversário - em 2019 - a empresa 
teve a oportunidade de fazer um balanço dos pilares da 
sua missão profissional e empresarial, também através 
de um processo participativo, de troca de ideias e diá-
logo com cada membro da comunidade de trabalho: a 
“FITT People”. A primeira característica distintiva neste 
sentido é a atenção à investigação e inovação, que é a 
marca do sucesso de FITT e da experimentação de pro-
dutos constantemente revolucionários num setor onde a 
introdução de novos elementos é particularmente com-
plexa. Uma investigação caracterizada por uma atenção 
constante à sustentabilidade - segundo elemento que 
identifica as atividades de FITT - e expressa na empresa 
através de acções e medidas concretas tanto do ponto 

de vista do produto - desde as matérias-primas até à 
eliminação progressiva dos produtos residuais – como 
dos processos, através da produção de energia e das 
instalações de trigeração. Investigação e sustentabilida-
de, portanto, ao serviço das pessoas, que são a origem 
e o ponto de chegada da ação de FITT. Aqui, então, o 
terceiro pilar: a comunidade de trabalho – “FITT people” 
- e, mais amplamente, a comunidade global. Uma sen-
sibilidade expressa tanto no constante desenvolvimento 
da previdência empresarial como no apoio a realidades 
externas a FITT, operando no campo médico e social. 
A nova sede, portanto, deve ser uma imagem tangível 
da filosofia de valores de FITT. Deverá distinguir-se pela 
sua inovação, tornando-se um manifesto das últimas 
tendências da arquitetura. Terá de ser porta-voz de uma 
abordagem sustentável concreta e eficaz. Finalmente, 
deverá facilitar a agregação, desenvolver um sentido de 
pertença, e ser articulada de acordo com uma rede de 
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serviços que a tornem, além de um lugar de trabalho, 
um lugar de vida onde é agradável desenvolver relações 
e colaborar, de acordo com os valores de socialidade, 
partilha e trabalho coletivo que caracterizam a sensibi-
lidade de FITT.

3. Restrições; orientada para definir o ponto de re-
ferência para toda a comunidade de trabalho de FITT, 
a intervenção objeto do concurso deverá ter em conta 
uma série de elementos capazes de constituir, no seu 
conjunto, um sistema articulado e estimulante.

a. estrutura existente: embora o projeto concentre a 
sua atenção em novos edifícios - a ser construídos 
no terreno recentemente adquirido (verificar ficheiro 
dwg “área a”) - a fim de produzir uma intervenção 
unitária e coerente, os projetistas terão também de 
adaptar as estruturas existentes (“área b”). Neste 

sentido, a organização das áreas externas, o desenho 
e/ou restyling das fachadas, a introdução de cobertu-
ras verdes, o fornecimento de ligações suspensas en-
tre a nova intervenção (“área a”) e a estrutura existente 
(“área b”) serão elementos de possível reflexão para a 
realização de uma intervenção homogénea, estetica-
mente coerente e que assegure a continuidade perce-
tiva de todo o complexo. Não são possíveis demolições 
nem inserções de novos volumes nas estruturas exis-
tentes na “área b”, enquanto é permitida qualquer in-
tervenção na “área a”.

b. aquífero: o campo de Vicenza é um dos mais ricos em 
água de todo o norte de Itália – de facto, Pádua, Trevi-
so e as cidades circundantes têm as suas reservas de 
água na própria área do projeto. Portanto, é frequente 
a presença de rios, canais de irrigação e até nascen-
tes. A este respeito, se a oportunidade de criar zonas 

húmidas ou lagos é uma inspiração de grande en-
canto e capaz de implementar a qualidade do dese-
nho arquitetónico, é também apropriado considerar 
a presença de aquíferos apenas um metro abaixo 
do nível do solo. Eventuais escavações e ambientes 
subterrâneos terão portanto de ter em consideração 
tal característica do solo.

c. fluxos: certamente orientada para criar um centro 
de representação de grande prestígio - capaz de ce-
lebrar a liderança e a posição alcançada pela FITT 
no mercado - a sede deverá também manter intacta 
toda a área de produção atual. Tais ambientes, que 
- de acordo com as modernas tendências no campo 
do desenvolvimento das cadeias de produção - se 
tornarão visitáveis (ver secção “programa”), conti-
nuarão no futuro a envolver um importante fluxo de 
veículos. Os projetistas poderão, portanto, optar por 



88

2 soluções logísticas alternativas:

• preservar a passagem de veículos pesados na en-
trada atual, e definir um novo acesso oficial para vi-
sitantes e pessoal na nova área do projeto;

• continuar a manter uma entrada mista (veículos e 
pessoal) na área atual, sem prever novos acessos ao 
lote.

d. sustentabilidade; pilar da identidade da FITT, uma 
abordagem de conceção sustentável é agora um 
pré-requisito para qualquer nova arquitetura. Solu-
ções de energia passiva, um estudo do verde e das 
árvores, bem como a integração de elementos ar-
quitetónicos virtuosos e/ou elementos de micropro-
dução elétrica sustentável, serão componentes de 
inspiração fundamentais na afirmação de um dos 
elementos-chave da filosofia da FITT.

e. altura; com exceção dos elementos técnicos funcio-
nais à atividade de produção (em derrogação de qual-
quer regulamentação), as novas arquiteturas podem ter 
uma altura máxima de 10 metros.

e. corporate; Por favor, analisar as brand guidelines 
em anexo.

f. vistas; deve ser dada especial atenção aos limites 
do edifício. Neste sentido, é apropriado considerar a 
natureza do ruído e do impacto visual do lote adja-
cente ao Leste. As principais vistas e aberturas de-
vem portanto ser obtidas em direção Sul/Norte e, se 
necessário, através da construção de pátios inter-
nos no novo edifício.
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 > PROGRAMA
Rapidez, imediatismo, inovação. Através do concurso 
FITT Future Headquarters, os projetistas serão chama-
dos a criar um novo modelo de Campus empresarial, 
compilando e superando as mais modernas experiên-
cias inovadoras no campo da arquitetura ao serviço das 
empresas. Aprendendo dos gigantes da economia di-
gital e do Vale do Silício, os espaços de trabalho que 
FITT pretende criar terão de ser lugares concebidos 
para favorecer a colaboração e a socialização. As tecno-
logias modernas revolucionaram a forma de trabalhar, 
que já não está ligada a um lugar, a uma secretária ou 
a uma linha de montagem, mas sim à capacidade de 
um espaço para infundir ideias, inspirar criatividade, e 
cultivar um espírito empreendedor. Os espaços devem 

ser fluidos, dinâmicos e reconfiguráveis como o traba-
lho que deverão acolher, apoiando as suas transforma-
ções, o nascimento e a troca de ideias, o crescimento e 
a afirmação de cada indivíduo e das relações. Hoje em 
dia, o trabalho é mais do que nunca interação, partilha 
de pensamentos e diálogo, e os espaços devem ir na 
mesma direção, tornando-se elemento de agregação 
e facilitador da criação de um sentido de comunidade. 
Através de um Campus de prestígio rico em serviços, a 
“FITT people” terá de consolidar aquele sentimento de 
pertença, orgulho e espírito de equipa que é um pré-
-requisito fundamental para alcançar o crescimento e 
a competitividade nos mercados. Um espaço que ofe-
reça oportunidades de relaxamento e entretenimento, 
constituindo um fator de atração para toda a área cir-
cundante, tanto durante o horário de trabalho como nas 
horas de lazer e descanso. Um trabalhador à vontade, 
de facto, ligado ao seu local de trabalho, será capaz de 

produzir mais e melhor do que pode num espaço efi-
ciente, mas que renunciou à sua própria agradabilidade 
e reconhecimento formal. Várias possibilidades funcio-
nais são sugeridas a a seguir, sublinhando que a com-
posição destas funções, a integração ou alteração das 
mesmas, e o enfoque sobre uma delas ou sobre outra, 
será parte integrante do concurso, sendo plenamente 
reconhecida como livre escolha do concorrente: FITT 
procura através do concurso a proposta do que ainda 
não sabe que deseja.

1. Arena; um local onde a comunidade de trabalho 
pode realizar as suas reuniões regulares, acolher apre-
sentações e espetáculos, sessões motivacionais ou es-
tudos aprofundados destinados a cultivar ideias, diálogo 
e facilitar um espírito positivo de comunidade e relacio-
namento. Da mesma forma, este espaço deverá pros-
seguir a ambição de se tornar um ponto de referência 
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para todo o território, constituindo uma infraestrutura 
aberta à comunidade local, como a qualquer outro visi-
tante que encontre aqui o local mais adequado para as 
suas reuniões/eventos;

2. Espaços de trabalho; este espaço terá de ser con-
cebido de modo a cumprir as mais diversas abordagens 
e sensibilidades na prática profissional, observando 
a necessidade de relações, bem como a necessidade 
igualmente natural de isolamento criativo e reflexão in-
dividual: neste sentido, os espaços de trabalho terão de 
constituir uma série de oportunidades que os trabalha-
dores poderão aproveitar para atingir os mais diversos 
objetivos de produtividade e eficiência; 

3. Espaço fitness; da Apple ao Google, qualquer 
Campus que se preze está agora equipado com as mais 
refinadas e revigorantes oportunidades para alcançar o 

bem-estar psicofísico. Integradas no interior da estru-
tura, colocadas no exterior ou sobre as superfícies de 
cobertura ou de ligação, deve ser dada grande impor-
tância às oportunidades de realizar uma atividade física 
correta: o trabalho contemporâneo qualifica para um 
grau crescente de sedentarismo, e neste sentido a inte-
gração de percursos de fitness no ambiente de trabalho 
é um elemento qualificante para uma sociedade saudá-
vel e produtiva;

4. Áreas recreativas; foi demonstrado que a produ-
tividade e a criatividade estão intensamente interliga-
das com o equilíbrio certo entre trabalho e descanso: os 
videojogos e os parques infantis não devem, portanto, 
ser considerados inimigos de uma produtividade mais 
completa da empresa, mas sim oportunidades de im-
plementar a capacidade dos trabalhadores para desem-
penharem as suas tarefas diárias de forma eficaz e pró-

-ativa; 

5. Restauração; útil ao pessoal da FITT, bem como 
ao visitante geral, este espaço deve ser um elemento 
funcional da vida quotidiana da FITT People, represen-
tando também um contexto ideal para realizar uma reu-
nião informal, bem como uma sessão de brainstorming. 
Vistas para espaços verdes, para laboratórios de inves-
tigação ou produção serão apenas um ponto de inspira-
ção para um lugar fortemente caracterizado e capaz de 
oferecer grande encanto e atratividade. 

6. Showroom/museu da empresa; o Campus terá de 
proporcionar uma área onde os visitantes possam ex-
perimentar a qualidade e as características dos produ-
tos FITT, através de uma exposição dos produtos atuais 
bem como da narração da história da empresa. Percur-
sos imersivos, digital storytelling, modelos e secções de 
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arquitetura que permitem a exposição de produtos FITT 
são apenas alguns dos possíveis expedientes narrativos 
destinados a transmitir aos visitantes uma sólida cons-
ciência da empresa. 

7. Estacionamentos/áreas exteriores; o projeto de-
verá integrar 350 lugares de estacionamento para os 
colaboradores da FITT, 10 para visitantes/pessoal exter-
no , 4 para pessoas com deficiência e 6 colunas de re-
carga de carros elétricos (que se espera sejam cobertos 
ou, em qualquer caso, não visíveis), bem como uma dis-
posição dos elementos exteriores consistente tanto com 
a vocação do grupo para a sustentabilidade como com 
as características do meio rural circundante. O projeto 
deve, portanto, encorajar tanto quanto possível a ecolo-
gização da área do concurso, para a conceção de am-
bientes saudáveis e agradáveis que também oferecem 
vistas de qualidade desde o interior do edifício. 

8. Laboratórios; espaços para investigação, produ-
ção e prototipagem, estes ambientes não devem ser 
identificados como um apêndice técnico do Campus, 
mas sim como um elemento altamente atrativo. Nes-
te sentido, o Campus deve ser uma cidadela aberta ao 
público, uma realidade na qual os utilizadores podem 
experimentar até as suas áreas mais operacionais: uma 
forma de aproximar o Campus da cidade, ampliar o seu 
prestígio e atrair possíveis investidores de todo o mun-
do. 

9. Espaços polivalentes; de acordo com a natureza 
imprevisível e em rápida mudança das atividades alo-
jadas no Campus, o mesmo terá de oferecer diferentes 
espaços polivalentes. Ambientes flexíveis e dinâmicos, 
que podem ser facilmente particionados ou reconfi-
gurados através de mobiliário leve imaginado ad hoc, 
serão apenas o ponto de partida para a concepção de 

uma arquitetura capaz de se projetar a longo prazo, res-
pondendo às variações seguras e inimagináveis que os 
visitantes do Campus trarão com as suas próprias ex-
periências. 

10. Residências/áreas de descanso; a estrutura tam-
bém proporcionará áreas de descanso, espaços onde 
poderá fazer uma pequena pausa antes de uma apre-
sentação ou desfrutar de uma pausa numa noite acor-
dada antes de uma entrega. Imaginando a assistência 
de pessoas das mais diversas origens, a estrutura deve 
também proporcionar um número adequado de aloja-
mentos e residências. 
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 > CALENDÁRIO
02/11/2020 inscrições “early bird” – início

29/11/2020 (h 11.59 pm GMT) inscrições “early bird” – fim

30/11/2020 inscrições “standard” – início

27/12/2020 (h 11.59 pm GMT) inscrições “standard” – fim

28/12/2020 inscrições “late” – início

24/01/2021 (h 11.59 pm GMT) inscrições “late” – fim

27/01/2021 (h 12.00 pm - meio-dia - GMT) término da entrega projetos

01/02/2021 reunião júri 

01/03/2021 publicação dos resultados

Esclarece-se que a distinção entre inscrição “early bird”,“standard” o “late” não tem 
nenhuma influência na data estabelecida para a entrega dos projetos: 27/01/2021.

 > PRÊMIOS
1° PRÊMIO
10.000 €

2° PRÊMIO
4.000 €

3° PRÊMIO
2.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

“GOLD” MENTION
1.000 €

WOMEN-TEAM AWARD menção atribuída por mérito exclusivamente às equipas com-
postas por uma maioria de mulheres.

FITT PEOPLE AWARD menção atribuída por mérito com base na decisão de um júri 
composto pela comunidade da FITT.

10 HONORABLE MENTIONS

30 FINALISTAS

Todas as propostas premiadas vão ser trasmitidas em revistas e sítios de arquitetura 
e vão ser expostas em exposições internacionais. Todas as propostas finalistas vão ser 
publicadas em www.youngarchitectscompetitions.com

 > FAQ
Durante todo decorrer da competição, até ao dia 27/01/2021 – término da entrega dos 
projetos – os participantes poderão efetuar qualquer tipo de pergunta através do en-
dereço electrónico do concurso: yac@yac-ltd.com. A equipa responderá aos candidatos 
singularmente e publicar semanalmente todas as novas perguntas da secção “FAQ” na 
página da internet do concurso. A atualização da página será notificada nos canais de 
comunicação Facebook e Twitter. As respostas publicadas na área FAQ serão em língua 
inglesa. É evidente que a equipa sempre será disponível para fornecer suporte relati-
vamente às questões de caráter técnico ligadas a eventuais disfunções do processo de 
upload.

http://www.youngarchitectscompetitions.com
yac@yac-ltd.com
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 > MATERIAIS
Para participar regularmente da competição, os Participantes precisam necessaria-
mente fazer o upload dos seguintes documentos:

• 1 quadro em formato A1 (841mm X 594mm) em formato pdf (dimensão máxima de 10 
mb), orientação horizontal ou vertical como preferir, sendo necessário fazer o res-
petivo upload na página de internet do concurso depois de ter efetuado o login. No 
quadro é necessário fazer a descrição de:

i. a génese da ideia projetual;
ii. os esquemas gráficos (plantas seccões, vistas) em quantidade, escala e tipo sufi-

cientes para dar uma indicação do projeto;
iii. vistas 3D (como preferir renders, esboços ou foto do modelo);

Nome do ficheiro: A1_teamID_FFH.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do quadro 
A1 será: A1_123_FFH.pdf)

• 1 documento em formato A3 (420mm x 297 mm) em formato pdf (dimensão máxima 
de 10 mb), máximo de 7 páginas, orientação horizontal, sendo necessário fazer o 
respetivo upload na página de internet do concurso depois de ter efetuado o login, 
com os seguintes elementos:

i. uma planimetria geral em escala 1:2000
ii. plantas significativas em escala 1:500
iii. pelo menos uma secção significativa em escala 1:500

Nome do ficheiro: A3_teamID_FFH.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do docu-
mento será: A3_123_FFH.pdf)

• 1 foto de capa em formato .jpeg ou .png, dimensões 1920x1080 pixel; ou seja uma 
imagem que represente o projeto e que será a sua ícone avatar

Nome do ficheiro: Cover_teamID_FFH.jpg (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do do-
cumento será: Cover_123_FFH.jpg)

Os textos do projeto deverão ser sintéticos e em língua inglesa. O projeto não poderá 
conter nomes ou referências aos projetistas. O projeto não poderá conter o código de 
identificação do grupo  que poderá constar exclusivamente no nome do ficheiro, dado 
que este não será visto pelo júri.

 > PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO
1. O procedimento de inscrição só pode ser efetuado por via eletrónica através das seguin-
tes etapas.
2. Os passos são consequentes: não é possível completar nenhum dos passos des-
critos abaixo sem ter completado os anteriores.

a. a. Registo do team:  
• Aceda ao link: https://www.youngarchitectscompetitions.com/login/index/signup
• Preencha todos os campos obrigatórios com informação completa e correta;
• No final do processo de registo receberá um e-mail para ativar a sua conta, conten-

do um código TeamID (“TeamID”, atribuído de forma automática e aleatória) e uma 
palavra-passe; verifique em “spam”, caso não o tenha recebido;

• Abra a ligação no e-mail do ponto anterior para enviar a confirmação do registo da 
equipa;

b. Registo dos membros do team:
• Confirme o registo, inicie sessão no website da YAC;
• Seleccione o concurso em que deseja participar;
• Acrescente os vários membros da equipa, preenchendo todos os campos obrigató-

rios com informações completas e verdadeiras; N.B. é necessária a escolha de um 
“Team Leader” que será responsável perante o Organizador pela veracidade dos 
dados comunicados para efeitos do concurso, também no que respeita aos dados 
dos Outros Membros, bem como da pessoa encarregada do pagamento da taxa de 
inscrição;

c. Pagamento: 
• Faça o login no site da YAC;
• Selecione o concurso em que deseja participar;
• Efetue o pagamento da taxa de registo de acordo com o procedimento guiado, sele-

cionando o botão correspondente;
• uma vez efetuado o pagamento, o Team Leader receberá um e-mail com o recibo 

de inscrição.

d. Upload do Material: 
• Entre no no site da YAC;
• Selecione o concurso relativamente ao qual pagou a taxa de inscrição;
• Carregue o material requerido;
• Uma vez o material tenha sido carregado, o Team Leader receberá um e-mail que 

confirmará o sucesso do carregamento; verifique em “spam” se necessário;

3. É aconselhável completar os procedimentos de registo, pagamento e upload do 
material antes do prazo.
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 > REGRAS

1. PREMISSAS
1.1. O presente Regulamento contém as regras que regem o Concurso, tal como definido 

abaixo, desde a inscrição dos utilizadores no site da YAC srl, até à fase de deter-
minação e proclamação dos vencedores e à subsequente atribuição dos prémios. 

1.2. O Concurso não constitui, em caso algum, um evento de prémios nos termos do 
art. 6 do Decreto Presidencial 430/2001 e a publicação do presente Regulamento 
não constitui uma oferta ao público. Ao registar-se no site da YAC srl, cada utiliza-
dor declara conhecer e aceitar na íntegra o Regulamento do Concurso.

1.3. Neste regulamento, são aplicáveis as definições que se seguem no parágrafo 
“Definições” ou as definidas no texto dos regulamentos:

• “Organizador do Concurso” ou “Organizador”: YAC Srl, com sede em Bolonha, 
Via Borgonuovo n. 5, CF e PIVA 02509200412;

• “Parceiro”: FITT S.p.A., com sede em Via Piave, 8 36066 Sandrigo (VI) - Italy, P.I-
VA 00162620249

2. REGULAMENTO GERAL
2.1. No que se refere ao calendário, inscricões e pagamento, os participantes devem 

respeitar os tempos e os modos especificados no concurso. 
2.2. Os participantes devem respeitar as instruções relativamente ao material requeri-

do. 
2.3. Os participantes podem organizar-se em equipas (Team) ou participar individual-

mente. 
2.4. Os participantes podem ser estudantes, licenciados, prof issionais; não é necessa-

rio ser expertos em disciplinas de arquitectura numa Ordem de Arquitectos. 
2.5. Cada equipa tem que ter pelo menos um membro que tenha entre os 18 e os 35 

anos de idade.
2.6. Não existem restrições ao número máximo de membros por Team. 
2.7. Não existem restrições relativamente à proveniência de diferentes países, cidades 

ou universidades dos membros de cada Team. 
2.8. O pagamento de somente uma quota de inscrição permite apresentar só um pro-

jeto. 
2.9. É possível apresentar mais de um projeto pagando mais duma quota de inscrição – 

as quotas serão determinadas de acordo com o calendário da competição. 
2.10. O valor de cada prémio é único não varia segundo o número de membros de cada 

grupo. 
2.11. A conformidade dos projetos será avaliada por uma comissão técnica designada pelo 

Organizador e para o Parceiro: essa avaliação não é vinculativa para os fins do tra-
balho do júri; 

2.12. O juízo do júri è incontestável. 
2.13. Os participantes não devem ter nenhum contacto com os membros do júri para 

assuntos relacionados com o concurso. 
2.14. É proibido aos participantes divulgar material relativo aos próprios projetos para o 

concurso antes da selecção dos vencedores. 
2.15. É proibida a participação de todos aqueles que tenham relações laborais perma-

nentes ou relações familiares com um ou mais membros do júri.. 
2.16. Em caso de incumprimento do Regulamento do Concurso, o Participante e o seu 

Team serão automaticamente excluídos do Concurso sem possibilidade de recu-
perar a sua taxa de inscrição, a qual permanecerá definitivamente adquirida pelo 
Organizador, mesmo que este já tenha aceite o Formulário de Inscrição;

2.17. Cada membro da equipe é considerado contribuidor ativo para projeto presentado.
2.18. A participação implica total aceitação das regras, dos termos e condições do pre-

sente aviso de concurso, sem exceções
2.19. É possível que o Organizador efetue alterações relativamente às datas ou ulteri-

ores pormenores do concurso exclusivamente com vista a garantir a sua melhor 
realização, comunicando as eventuais alterações com antecedência através de to-
dos os canais de comunicação.

2.20. O Organizador não é responsável por eventuais disfunções, dificuldades técnicas 
ou faltas de recepção do material. Convidam-se os participantes a indicar com um 
e-mail eventuais dificuldades técnicas. 

2.21. Todo o material disponível e necessário para a competição pode ser encontrado 
na secção de download do site www.youngarchitectscompetitions.com, indepen-
dentemente da participação na competição; contudo, é permitida a utilização de 
qualquer outro material encontrado ou recolhido por cada participante.

3. CAUSAS DE EXCLUSÃO
3.1. Qualquer Participante, seja individual o parte de um Team, pode ser excluído da 

Competição, independentemente do facto de a Organizadora já ter aceite o respec-
tivo Formulário de Inscrição, mesmo que ocorra apenas uma das seguintes circun-
stâncias:
a. Entrega de material que tem textos em línguas diferentes do inglês. 
b. Entrega de material que tem nomes ou referências aos projetistas– o id do 

Team é considerado uma referência aos projetistas e poderá aparecer exclusi-
vamente no nome do ficheiro, dado que este não é visualizado pelo júri. 

c. Presença de ficheiros não nomeados em conformidade com as regras escritas 
na competição. 

d. O material incompleto ou que não se encontre em conformidade com as regras 
escritas na competição. 

e. Entrega de material depois da data limite ou de uma forma diferente daquela 
descrito no regulamento. 

f. Qualquer Team que não inclui um membro com menos de 35 anos. 
g. se um Participante contactar ou tentar contactar um ou mais membros do Júri 
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em relação ao consurso, ele ou ela será automaticamente excluído juntamente 
com o Team. 

h. Qualquer participante que tenha relações de trabalho contínuas ou parentais 
com um ou mais membros do júri; 

i. Qualquer participante que difunda o material relacionado com os seus projetos 
antes da selecção dos vencedores (exclusão do Team inteiro). 

j. Qualquer participante que não seja o proprietário ou autor da totalidade ou de 
uma parte do projeto candidato (exclusão do Team inteiro).

4. NOTAS SOBRE O MATERIAL
4.1. Ao participar no Concurso e ao aceitar este regulamento, os Participantes recon-

hecem, a partir de agora, numa base não exclusiva ao Organizador e ao Parceiro: i) 
o direito de publicar os Materiais ou parte dos Materiais, sob qualquer forma e por 
qualquer meio de divulgação e/ou suporte, incluindo plataformas em linha, médi-
as sociais e impressos; ii) o direito de divulgar os Materiais ou parte dos Materiais 
ao público, sob qualquer forma e por qualquer meio de divulgação e/ou suporte, 
incluindo plataformas em linha, canais de comunicação social e publicação na im-
prensa.

4.2. Todos os projetos, incluindo quaisquer direitos de propriedade intelectual e/ou in-
dustrial sobre os mesmos, daqueles que obtenham um prémio monetário no final 
do concurso, são adquiridos definitivamente pelo Organizador e o Parceiro, que 
adquire assim o direito exclusivo de exploração económica do projeto, e uma li-
cença perpétua e exclusiva, com validade internacional e permanente, de utilizar, 
realizar, adaptar, modificar, publicar em qualquer meio de divulgação ao público, 
expor, reproduzir e distribuir o projeto, inclusive para fins de marketing e publici-
dade, realizar revisões editoriais, criar obras derivadas com base no mesmo, as-
sim como conceder licenças a terceiros relativas ao projeto, ou a partes dele, em 
qualquer modo, forma ou tecnologia incluindo o “right of panorama” sem limitação 
de tempo ou lugar.

4.3. Ao participarem no Concurso e ao aceitarem este regulamento, os Participantes 
premiados – incluindo todos os que tenham recebido um reconhecimento não mon-
etário (projetos mencionados e/ou finalistas)- comprometem-se a partir de agora, 
se tal lhes for solicitado, a fornecer ao Organizador e ao Parceiro qualquer material 
digital adicional (por exemplo, modelos tridimensionais) que possa ser necessário 
para permitir ao Organizador melhor relatar os resultados do Concurso.

4.4. O Material deve ser novo e original e o resultado da atividade intelectual dos Par-
ticipantes, que, portanto, devem se abster de apresentar trabalhos e / ou materiais 
que não correspondam a essas características, aliviando e mantendo o Organiza-
dor inofensivo de qualquer responsabilidade terceiros. Ao participar da Competição 
e aceitar estes regulamentos, cada Participante declara ser o autor (e / ou co-autor 
no caso de participação em equipes) dos Materiais fornecidos.

4.5. Cada Participante no Concurso garante que o Material produzido por cada um deles 
não infringe, de forma alguma, os direitos de propriedade industrial e intelectual 
de terceiros e, para o efeito, compromete-se a indemnizar e a isentar o Organiza-
dor e o Parceiro de qualquer pedido feito a este respeito por terceiros.

5. PRIVACIDADE E PROCESSAMENTO DE DADOS
5.1. Os dados pessoais dos Participantes serão tratados pelo Organizador com a úni-

ca finalidade de gerir a participação no Concurso e a atribuição dos Prémios aos 
Vencedores e conforme indicado na Declaração nos termos do art. 13º do Regula-
mento UE 2016/679, que é aconselhável consultar atentamente. 

5.2. Os participantes serão responsáveis pela veracidade e exatidão dos dados pessoais 
indicados e o organizador não assume nenhuma responsabilidade pela indicação 
de dados falsos. De qualquer modo, o organizador, de acordo com a legislação em 
matéria de privacidade, reserva-se o direito de verificar os dados inseridos e de 
exigir uma cópia do documento de identificação em referência aos dados pessoais 
utilizados na inscrição. 

5.3. Os dados pessoais fornecidos pelos Participantes serão comunicados ao Parceiro 
pelo Organizador 

5.4. O organizador não será responsável da declaração de dados falsos por parte dos 
participantes. 

6. NOTAS À ADJUDICAÇÃO DOS PRÉMIOS 
6.1. A publicação dos resultados de acordo com o calendário do concurso deve ser con-

siderada temporária e vinculada à verificação dos requisitos definidos no anúncio; 
6.2. Após a publicação dos resultados, de acordo com o disposto no art. j das notas, o 

organizador reserva-se o direito de verificar e coletar cópias dos documentos de 
identidade dos vencedores e toda a documentação assinada por eles e solicitada 
pela organização, tal como definido a seguir;

6.3. O pagamento dos Prémios está sujeito à verificação da identidade dos Vencedores 
de acordo com no ponto b) acima, e à assinatura de uma auto-declaração pelos 
Vencedores certificando que os mesmos cumprem integralmente os termos do 
Regulamento do Concurso, bem como as declarações de cessão de direitos sobre o 
Material e as indemnizações exigidas pelo Organizador para a utilização do referido 
Material.

7. JURISDIÇÃO E LEI APLICÁVEL
7.1. Este regulamento é disciplinado pela lei italiana. Cada eventual controvérsia será 

competência exclusiva do tribunal de Bolonha. 
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Emmanuelle Moureaux

Emmanuelle Moureaux 
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Lombardini 22
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Arquiteto e engenheiro, Carlo Ratti é profes-
sor no Massachusetts Institute of Technolo-
gy em Boston, EUA, onde é também diretor 
do MIT Senseable City Lab, um grupo de 
pesquisa que explora como as novas tecno-
logias estão a mudar a maneira de enten-
dermos, projetarmos e vivermos a cidade. 
Além disso, Ratti é  sócio-fundador do estú-
dio internacional de design e inovação Carlo 
Ratti Associati, nascido em Turim em 2004. 
A revista Esquire incluiu-o entre os “Best 
& Brightest”, Forbes entre os “Names You 
Need to Know” e Wired na lista das “50 pes-
soas que vão mudar o mundo”. A Fast Com-
pany nomeou-o entre os “50 designers mais 
influentes da América”   e Thames & Hudson 
entre os “60 innovators shaping our creative 
future “. Dois projetos dele - Digital Water 
Pavillion e Copenhagen Wheel - foram in-
cluídos na lista de “Melhores invenções do 
ano” pela revista Time (2007 e 2014). Tam-
bém em 2014, a Copenhagen Wheel também 
ganhou o prestigioso prêmio Red Dot: Best 
of the Best.

Nicola Scaranaro estudou arquitetura na IUAV de 
Veneza e licenciou-se no ano de 2005. Chefe de pro-
jeto para edifícios super high-rise, edifícios gover-
nativos, estádios, centros de investigação e desen-
volvimento e projeção urbana, é arquiteto registrado 
em Itália e no Reino Unido e também membro eleito 
do Instituto Real dos Arquitetos Britânicos. Colabo-
rador de Foster + Partners desde 2005, trabalhou 
em numerosos projetos de grande renome, como 
o Jameson House em Vancouver, o masterplan de 
Santa Fé, o Tribunal de Justiça de Madrid, uma tor-
re super high-rise de 400,000 m2 em Riyadh, um 
masterplan de 500,000 m2 em Istambul, uma torre 
de 1001 metros no KSA e um estádio para a FIFA 
no KSA. Além disso, participou com sucesso em al-
gumas prestigiosas competições como o Motor City 
-projeto para um centro desportivo pluridisciplinar 
inspirado aos automóveis de corrida em Alcañiz, 
Aragon-, o Project Honor - extenção do quartel ge-
neral da SC Jonhson em Racine, Wisconsin- e um 
novo hub aeroportuário sustentável em América 
Central. Os projetos recentes incluem uma torre de 
250m em Istambul, um masterplan de 100,000 m2 
em Londres e um moderno centro de investigação 
e desenvolvimento em Korea. Nicola é membro do 
gabinete de arquitetos associados “Studio Foster” 
desde o ano de 2008.

Consultor e diretor da DEGW, Alessandro 
Adamo dá forma a novas maneiras de viver 
o escritório, concebendo ambientes orienta-
dos para os valores da mobilidade, informa-
lidade e partilha que caracterizam as formas 
emergentes do trabalho contemporâneo. 
Em 1999, Alessandro tornou-se responsável 
pela Área de Consultoria da DEGW em Itália. 
Após um interlúdio de dois anos na AEDES, 
em Janeiro de 2009 tornou-se director da 
DEGW Italia. Em 2015, no final do processo 
de integração da DEGW no Grupo Lombar-
dini22 transformado em SpA, tornou-se só-
cio do Grupo assumindo a liderança da Bu-
siness Unit dedicada ao local de trabalho. 
Alessandro dedicou assim a sua vida profis-
sional a gerir a mudança de várias empre-
sas em toda a Itália, passando por todos os 
diferentes cenários que ocorreram nas últi-
mas, cruciais, três décadas de evolução do 
mundo do trabalho. Alessandro é hoje um 
dos principais especialistas internacionais 
em consultoria especializada na conceção 
integrada de ambientes de trabalho.

Nascido em 1971, Emmanuelle Moureaux é 
um arquiteto francês que mudou para Tokyo 
em 1996 onde, em 2003 fondou o gabinete 
“Emmanuelle Moureaux Architecture + De-
sign”.  Inspirado nas cores da capital japo-
nesa, criou o conceito “shikiri” que signifi-
ca “definir o espaço através das cores”. As 
cores tornam-se elementos tridimensionais 
capazes de delimitar e compor os espaços 
suscitando emoções. Membro da “Tokyo So-
ciety of Architects” e do Instituto Japonês de 
Architetura, Emmanuelle trabalhou no pro-
jeto da Sugamo Shinkin Bank e em várias 
instalações para UNIQLO e ISSEY MIYAKE. 
Em 2016 terminou o projeto para a Circular 
Line em Taipé (Taiwan) que vai dar uma nova 
estrutura ao horizonte da cidade.
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Erginoğlu & Çalışlar3Xn

Patrik SchumacherAlessandro Mezzalira

Zaha Hadid ArchitectsFITT CEO
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Nascido em 1961, licencia-se primeiramen-
te em arquitetura na Universidade de Estu-
garda e na Universidade londrina de South 
Bank e posteriormente em engenharia em 
1990. Ensina em numerosos institutos na 
Europa e nos Estados Unidos: na Universi-
dade de Illinois em Chicago, na Universidade 
de Columbia e na Universidade de Harvard. 
Desde 1988 coordena e colabora ativamente 
aos projetos do gabinete Zaha Hadid do que 
torna-se diretor depois do falecimento da 
sua fundadora. Entre os seus projetos mais 
apreciados recordamos o Vitra Fire Station 
e o MAAXI, Centro de arte contemporânea 
e arquitetura de Roma com o que ganha o 
premio Stirling em 2010.

Alessandro Mezzalira, Presidente do Grupo 
FITT, após dez anos de experiência como 
administrador-delegado da Faraplan - uma 
empresa da família -, em 2007 com ape-
nas 33 anos de idade herdou a liderança 
do grupo fundado pelo seu pai Rinaldo em 
1969. Apaixonado e brilhante, em 2015 con-
cebeu uma Visão destinada à afirmação da 
marca FITT e a reunir sob um nome e uma 
identidade todas as empresas do grupo na 
Europa. Consciente da crescente responsa-
bilidade social e ambiental das empresas, 
hoje lidera o maior fabricante de tubos da 
Europa, promovendo uma cultura de cola-
boração e inovação contínua.  É responsá-
vel pelos projetos de internacionalização 
nos mercados americano e chinês em que o 
grupo está envolvido, e está determinado a 
incluir a sustentabilidade entre os pilares da 
Visão. “O empreendimento que somos cha-
mados a realizar: contribuir para fazer deste 
mundo um lugar melhor, para nós e para as 
gerações vindouras”.  

Audun Opdal juntou-se à 3XN em 2008 de-
pois de se formar na Aarhus School of Ar-
chitecture, tornando-se Sócio do estúdio 
em 2015 e Sócio Sénior em 2018. Ao longo 
dos anos, Audun tem sido um membro in-
tegrante do Departamento de Concursos 
e contribui para o desenvolvimento do de-
sign, funcionalidades detalhadas, análise 
conceptual e apresentação de projetos em 
grande escala. O seu trabalho exemplifica a 
crença da 3XN de que a arquitetura molda o 
comportamento, e este é o fio condutor co-
mum que o levou a ganhar vários concursos 
internacionais, incluindo os da Circular Quay 
Tower em Sidney e da Royal Arena em Cope-
nhaga. A abordagem intercultural do Audun 
a complexos temas projetuais tem marca-
do muito do sucesso da 3XN nos mercados 
internacionais, particularmente na América 
do Norte e na Austrália. Atualmente, Opdal 
está também a liderar dois projetos do wa-
terfront de Toronto no Canadá e do maior 
mercado de peixe do mundo em Blackwattle 
Bay (Sydney, Austrália) e a liderar a projeta-
ção de um novo esquema de torre em Broa-
dgate.

Nascido em Istambul em 1969, estudou na Istanbul 
Saint Michel High School e licenciou-se em arquite-
tura na Mimar Sinan University em 1992. Em 1993, 
fundou “Erginoğlu&Çalışlar Architects” com Kerem 
Erginoğlu. Foi membro do júri da Uludağ University, 
Istanbul Technical University e Yıldız Technical Uni-
versity e professor convidado da Mimar Sinan Uni-
versity, Istanbul Technical University e Yıldız Technical 
University. É também membro da Ordem dos Arqui-
tetos e da Istanbul Architects Association. Os seus 
projetos e artigos foram publicados em inúmeras re-
vistas de arquitetura.
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