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 > INTRODUCTION
Segundo YAC a arquitetura è uma disciplina que compõe 
e estrutura os lugares da ação humana. Essa responde 
às numerosas e diversas instâncias com uma solução 
que seja expressão do intelecto e da criatividade do pro-
jetista. È nossa convicção que o problema arquitetónico 
não só è uma mera investigação formal no funcionalis-
mo, na economia ou na tecnologia 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 valorizar são 
projetos contemporâneos: que respondam a uma logi-
ca de temporalidade e personalização do uso do espaço 
arquitetónico; onde “ideia” é a palavra chave, “arquite-
tura” a resposta e “projeto” o meio para transformar a 
intuição numa prefiguração visual.
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Manni Group oferece sistemas inovadores e patenteados, produtos, 
soluções e capacidades para o mundo da construção a seco, promoven-
do novos cenários para superar o desperdício de energia e as emissões 
poluentes no parque imobiliário existente.

Com 75 anos de atividade, comprometidos e olhando para o futuro, com 
grande dedicação, o grupo tem enfrentado as mudanças do mercado, e 
foi se adaptando habilmente às novas realidades durante a internacion-
alização dos negócios e adotando a filosofia da Economia Circular. Um 
compromisso que se traduz no processamento de materiais como o aço, 
100% reciclável, na criação de produtos que contribuam para o cumpri-
mento dos critérios de obtenção das certificações LEED e BREEAM. O 
Grupo também faz uso de ferramentas voltadas para a transparência, 
como os EPDs e o selo DECLARE do ILFI (International Living Future 
Institute). 

Hoje, mais do que nunca, olhar para o futuro significa comprometer-se 
com um mundo mais sustentável, capaz de conservar os recursos e as 
oportunidades presentes para as novas gerações: um olhar para o futuro 
que não pode ignorar a valorização do talento e das ideias dos profissio-
nais que amanhã serão os novos protagonistas.

O concurso deste ano tem como foco a regeneração urbana, utilizando 
uma metodologia moderna e sustentável, como a construção externa 
em aço, ou seja, a construção de peças ou de todo o edifício na oficina e 
sua posterior montagem no local, que determina a precisão máxima em 
termos de tempo, custos de produção e desempenho desejado.

Trabalhar através da modularidade e repetibilidade dos componentes 
apóia o processo de industrialização sem comprometer ou limitar o re-
sultado arquitetônico.

O Manni Group tem, portanto, o prazer de apresentar a segunda edição do 
Manni Group Design Award, uma oportunidade de pesquisa arquitetôni-
ca que quer identificar, através da escolha de temas de trabalho emocio-
nantes, uma série de soluções sustentáveis capazes de escrever o futuro 
das nossas cidades.

Um compromisso prestigioso e refinado, orientado para definir uma das 
mais importantes ocasiões de troca de experiências e debate a nível in-
ternacional, capaz de traçar as linhas da mudança, através da valor-
ização do talento dos projetistas de arquitetura.



44

 > BRIEF
É uma história que poucas pessoas gostam de contar. 
Uma história escondida pelos arranha-céus cintilantes 
da “downtown”, mas ainda viva e testemunhada pelas 
profundas cicatrizes marcadas no enorme corpo de 
Detroit: uma sucessão imensa de casas maltratadas, 
ruas desertas, edifícios abandonados. 

É difícil explicar como é que “o arsenal da democra-
cia” – assim foi definida a cidade de Detroit no início dos 
anos 1940 – se tornou na maior cidade fantasma que 
a sociedade contemporânea alguma vez conheceu. No 
entanto, a história é feita de contrastes, o pêndulo do 
tempo inverte frequentemente o seu caminho, e os va-
zios - muitas vezes – geram oportunidades. 

Nos últimos anos, de facto, poderosos ventos de inovação 
afastaram a cidade das brumas do passado e dissolveram 
a névoa de decadência que tinha asfixiado o seu desenvol-
vimento durante décadas. Assim, muitos desses vazios - 
aquelas feridas geradas pelo despovoamento e pela crise 
económica - tornaram-se novos epicentros da regeneração 
urbana: telas preciosas para pintar as novas obras-primas 
da arquitectura contemporânea. 

É, portanto, para a tela mais fascinante - um vazio urba-
no com vista para o rio, e aninhado entre os arranha-céus 
do centro da cidade - que olha Detroit Waterfront District, 
o concurso promovido pelo grupo Manni em colaboração 
com Sterling Group, para a concepção do futuro centro de 
lazer e entretenimento da cidade de Detroit. 

Aqui, no local da antiga Joe Luis Arena – junto ao lugar 

onde, segundo a tradição, desembarcaram os pais fun-
dadores de Detroit - os projetistas poderão lidar com o 
desenho de um complexo de edifícios que reescrevam 
o horizonte da cidade, gerando soberbas obras-primas 
arquitectónicas, símbolos da redescoberta de uma das 
cidades mais icónicas e controversas da história dos 
Estados Unidos da América. 

Yac agradece a todos os projetistas que aceitarão este 
desafio.
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 > SÍTIO
Duas cidades - ou talvez mesmo três - justapostas no 
imenso desenho de uma das maiores áreas urbanas do 
Midwest. Em primeiro lugar, a “downtown”, o coração 
histórico de Detroit, com os seus arranha-céus que se 
refletem nas águas geladas do rio, o “waterfront” arru-
mado, atravessado por pontes de aço e iluminado por 
pores-do-sol impressos no pano de fundo de um “skyli-
ne” consistente com as maiores cidades da América. 
Depois, a cidade baixa, que cresceu à sombra dos ar-
ranha-céus: uma imensa extensão de pequenas casas 
em perfeito estilo americano, que se espalham indis-
tintamente por dezenas e dezenas de quilómetros. Ca-
sas construídas de madeira e tijolo, rodeadas pelo seu 
próprio jardim e agora em grande parte desabitadas, 
que mais do que qualquer outro lugar da cidade con-
tam a história da explosão e subsequente crescimento 

desse sonho de bem-estar e ascensão social que investiu 
a classe média americana por volta dos anos 50 de 1900. 
Finalmente, o último anel da imensa Detroit: uma faixa de 
casas indistintas da área anterior, mas localizadas na área 
de influência das indústrias. Verdadeiras ilhas de bem-e-
star, pulsando com uma vida tranquila e perfeitamente 
confortável. Luzes deslumbrantes e sombras profundas 
que, num fascinante jogo de contrastes, contribuem para 
o encanto de uma das grandes metrópoles do Ocidente, 
pátria dos motores e da música jazz. Para permitir uma 
projetação contextualizada e orientada para a proposta de 
soluções úteis para os expedidores, fornecemos a seguir 
os principais elementos territoriais e restrições que os 
concorrentes deverão ter em conta.

1. Michigan; Expressão indiana para “grande lago”, 
Michigan - como a maioria dos topónimos na América do 
Norte - presta a sua homenagem a uma natureza sobera-
na tão majestosa que ultrapassa qualquer tímida ambição 
antrópica. De facto, as águas são o grande protagonista na 

geografia do Michigan, e poucos são os Michiganians 
que não possuem um barco, num estado que fica ape-
nas atrás do Alasca por milhas de costa. As águas co-
brem cerca de metade de toda a superfície do estado, 
bordando um território decididamente plano, carateri-
zado por lagos espalhados, cascatas e bosques de bétu-
la que juntamente com tendas, fogueiras e canoas for-
mam parte do imaginário deste canto da América. Uma 
natureza predominante mesmo nas suas expressões 
meteorológicas, com o lendário Hurricane Valley no sul, 
e as temiveis blizzard no  norte. Durante o inverno, como 
nos vizinhos Minnesota e Ontário, os ventos gelados que 
atormentam os lagos geram impressionantes tsunamis 
de gelo que avançam inexoravelmente, engolindo tudo 
o que encontrarem no caminho. Detroit em si - o nome 
francês para o rio entre os estreitos - é filha desta na-
tureza, que, embora mais benevolente e amolecida, só 
pode representar uma sugestão arquitetónica poderosa, 
mesmo para uma intervenção feita entre os arranha-
-céus do centro de uma metrópole moderna.
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2. História; foi no início do século XVII quando o Pa-
dre Louis Hennepin aterrou com a nave Griffon no lado 
norte do estreito entre os lagos St. Clair e Erie, identi-
ficando o cenário ideal para o estabelecimento de uma 
nova comunidade de fiéis. Sob o domínio francês, Fort 
Pontchartrain du Détroit prosperou como vila de ca-
çadores de peles até que, por volta de 1760, o tricolor 
francês foi substituido pela Union Jack, quando Detroit 
passou a ser parte dos domínios do Império Britânico. 
A partir daqui, um longo período de contendas entre os 
franceses, ingleses, nativos e finalmente a independên-
cia caracterizou a história de Detroit até 1815, quando 
a cidade passou -definitivamente- sob o controlo dos 
Estados Unidos da América. Após a guerra de seces-
são - ferozmente combatida pelos “Wolverines” ao lado 
do Presidente Lincoln - começou um período de grande 
prosperidade para a cidade, à qual foi atribuído o apeli-

do de “Paris do Oeste”, precisamente devido ao esplen-
dor e à arquitectura que a caracterizava. Mas o ponto 
de viragem para Detroit foi em 1896, quando um jovem 
Henry Ford construiu o seu primeiro carro num aluguer 
de automóveis na Mack Avenue. Ford, Dodge, Chrysler: 
a partir desse momento, Detroit tornou-se o lar das in-
dústrias mais florescentes do mundo, à frente de um 
boom económico sem precedentes que, na altura, pare-
cia imparável. Mas se a ligação de Detroit com a indús-
tria automóvel foi a chave para a ascensão da cidade, 
de certa forma, essa mesma relação - demasiado pro-
funda e exclusiva - foi também a razão do seu declínio. 
Quando as indústrias se afastaram do centro, a cidade 
começou lentamente a se despovoar, desencadeando 
uma espiral de tensões económicas e sociais que cul-
minou com os dramáticos dias do “12th street riot” que 
incendiou Detroit.  Desde então, houve muitas tentativas 
dos administradores locais para restaurar a glória pas-

sada da cidade - o termo “renascimento” foi uma das 
expressões mais recorrentes na teimosa corrida para 
reanimar a cidade - mas com um tecido social enfra-
quecido a níveis historicamente baixos, a queda para o 
imenso colapso financeiro de 2013 talvez aparece hoje 
mais como uma necessidade histórica do que como um 
fracasso que de alguma forma pode ser refreado. Des-
de então, na sequência de uma recuperação económica 
premente, muitos investimentos imobiliários reacende-
ram Detroit com uma nova vida e esperanças renovadas. 
Detroit Waterfront District, neste sentido, não deixará de 
interpretar esta nova fonte na cidade de Detroit, com o 
objectivo de gerar um poderoso centro atractor interna-
cional, capaz de consolidar o processo de agregação de 
pessoas e investimentos de que Detroit necessita para 
alimentar a máquina da sua nova ascensão.

3. Elementos de interesse; a área objeto do concur-
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so fica na zona outrora ocupada pela Joe Luis Arena, o 
antigo coração do desporto na cidade de Detroit, palco 
de lendários jogos de basquetebol, hóquei e boxe. Jun-
tamente com as principais atracções da cidade através 
de uma das 13 estações de monocarril, o lote ocupa uma 
localização central e extraordinariamente estratégica 
no centro da cidade de Detroit, ao lado de inúmeros mo-
numentos e elementos de interesse aos quais os desig-
ners terão de prestar particular atenção. 

a. Detroit River: Chicago, Nova Iorque, Los Angeles; 
cada cidade icónica tem o seu próprio curso de água, 
uma vez que a água - junto com os altos “skylines” 
e as elegantes pontes metálicas - é um elemento 
indispensável na trindade das metrópoles moder-
nas. Um espectáculo mágico, o de Detroit ao anoite-
cer, quando os arranha-céus estão tingidos de preto 
breu, o céu torna-se laranja e por vezes roxo: um es-

pectáculo pulsante de vida entre milhares de luzes que 
se alternam ao longo do perfil dos arranha-céus, cujo 
reflexo treme nas águas do rio. A presença do rio é cer-
tamente o principal elemento paisagístico com o qual 
os projetistas terão de lidar, não só através de arqui-
tecturas e espaços comuns que podem se beneficiar 
do rio, mas também pensando num desenho nascido 
para ser admirado do outro lado, num jogo de luzes, 
cores e reflexos.

b. TCF Center; primeiro entre os mega centros de con-
ferências dos EUA, o TCF Center foi construído no lo-
gar onde, segundo a tradição, chegaram os primeiros 
colonos franceses para fundar a cidade de Detroit no 
início dos anos 1700. É o maior centro de conferências 
do estado de Michigan, onde se realizam alguns dos 
mais importantes eventos automobilísticos do mundo. 
Além disso, ao longo dos anos acolheu concertos de 

celebridades tais como Doors, Jimi Hendrix, Rolling 
Stones, Kiss, The Who e Bruce Springsteen. Com 
a sua própria história e actividade florescente, o 
Centro TCF constitui o primeiro e mais importante 
elemento de influência sobre o lote objeto do con-
curso. Assim, as novas arquitecturas terão de se 
desenvolver simbioticamente com a vida do centro 
de congressos, equipando-o com serviços de lazer e 
entretenimento aptos para um público internacional 
– serviços que ao mesmo tempo se beneficiarão da 
enorme assistência para o desenvolvimento de uma 
florescente actividade terciária e recetiva. 

c. Renaissance Center; construído por volta dos anos 
70, é um complexo de 7 arranha-céus empresariais 
construído em Detroit com o objectivo de reafirmar 
o seu prestígio após os acontecimentos desastrosos 
de 1967. A sede da General Motors, aloja um dos 100 
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arranha-céus mais altos do mundo, definindo um 
elemento central no reconhecimento da imagem de 
Detroit. De acordo com a ambição do concurso de 
definir um novo fulcro no horizonte da cidade, os no-
vos edifícios não poderão evitar a comparação com 
o elemento principal do perfil urbano actual, a fim 
de desencadear um diálogo que - composto de coe-
rência ou descontinuidade - esteja orientado para a 
definição de um novo ícone na imagem e perceção 
da cidade de Detroit.

d. Canadá; um dos principais elementos do encanto 
de Detroit é o seu estatuto de cidade fronteiriça: o 
rio não separa simplesmente dois segmentos da 
mesma cidade, mas corresponde à fronteira entre 
os Estados Unidos e a província canadiana de Ontá-
rio. A cidade gémea de Detroit, no lado canadiano do 
rio, é a cidade de Windsor, que partilha com a “Pa-
ris do Oeste” uma economia firmemente enraizada 

na indústria automóvel, e também goza do recorde 
único de ser o acesso mais meridional ao Canadá 
nos EUA. Com cidades como Ottawa e Toronto e 
atracções como as Cataratas do Niágara, Ontário, é 
certamente o território mais próspero e vibrante en-
tre as províncias do Canadá, tanto do ponto de vista 
económico como cultural. Consistentes com isto, os 
projetistas devem estar cientes de que estão a ope-
rar numa área fronteiriça com um valor altamente 
simbólico, sendo uma das principais portas de en-
trada para os Estados Unidos da América. 

e. Restrições; se o principal elemento de fascinação 
de Detroit é a liberdade concedida pela disciplina de 
planeamento urbano (é permitida qualquer escava-
ção, movimentação de terras, canalização de água, 
plantação de árvores, tipologia e/ou construção), os 
únicos elementos de avaliação - em qualquer caso 
subordinados à reflexão do projetista - serão às tec-

nologias de construção mais adequadas à densidade 
desejada e à área específica do concurso. Portanto: 

• Serão preferidas as tecnologias de construção em 
aço e a seco, de acordo com as características ar-
quitectónicas e de densidade da “downtown”, bem 
como a tradição arquitectónica local. Para este fim, 
como elemento de apoio aos projetistas, é fornecido 
um ábaco de possibilidades técnicas que podem ser 
utilizadas pelos concorrentes - também para o fim 
de obter uma das menções específicas concedidas 
pelos parceiros do concurso (ver capítulo “prémios”); 

• os edifícios objeto do concurso podem desenvolver-
-se até uma altura máxima de 125 m (no último an-
dar util, ou seja, sem considerar pináculos ou outros 
elementos decorativos ou de cobertura); 

• qualquer nova construção não pode ser isenta de 
uma reflexão virtuosa em termos de consumo de 
energia e impacto ambiental.
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 > PROGRAMA
O rio, as longas línguas de asfalto, os arranha-céus: 
operar ao longo da costa do centro de Detroit é certa-
mente um desafio paisagístico irresistível. Contudo, 
abre-se mais uma oportunidade entre as ambições do 
concurso, uma vez que o complexo de edifícios cria-
dos através da iniciativa não só proporcionará à cidade 
o seu próprio centro internacional de entretenimento, 
um bloco pulsante de música, espectáculos e luzes re-
fletidas nas fascinantes águas do rio Detroit. De facto, 
devido à sua localização, o complexo será também um 
ponto focal na composição do “skyline” da cidade, que 
resultará tão profundamente transformado pelo con-
curso,  que só poderá ser identificado, no futuro, com 
este novo distrito. As grandes cidades da América são, 

de facto, o seu próprio “skyline”: um desenho vivo e 
geométrico que contende o céu com largas faixas ver-
ticais, através da justaposição de edifícios altos e finos 
que se tornam  ícones da cidade que habitam. Detroit 
Waterfront District oferecerá assim a oportunidade de 
desenhar a imagem da futura Detroit, através da inclu-
são de elementos arquitectónicos fortes e icónicos, que 
irão caraterizar a linha do horizonte. A seguir é sugerida 
uma série de funções de acordo com diferentes edifí-
cios, exclusivamente para facilitar a compreensão das 
diferentes finalidades dos espaços: as mesmas podem 
ser integradas num  ou mais edifícios multifuncionais 
ou ser divididas em diferentes elementos. O que per-
manece vinculador para os concorrentes é a densidade 
exigida, tal como descrito no capítulo “sítio”do presente 
regulamento, e a previsão de cada uma das funções li-
stadas a seguir.

1. Residencial; concebido para definir uma nova e exclu-
siva oferta de alojamento no coração de Detroit - com 
vista para o centro, o rio e a cidade canadiana Windsor 
- incluirá 100 apartamentos de luxo (aproximadamente 
200 mq cada), 100 apartamentos comerciais (aproxima-
damente 70 mq cada), bem como 3 lofts (aproximada-
mente 500 mq cada). Piscinas suspensas, paredes de 
vidro, grandes terraços verdes e geometrias futuristas 
serão apenas algumas das sugestões possíveis para um 
dos edifícios residenciais mais fascinantes que Detroit 
alguma vez conheceu. 

2. Hotel; concebido para acolher os visitantes do 
TCF Center, deve ser imaginado como o mais exclusi-
vo e prestigioso entre os hotéis de Detroit, capaz de se 
dirigir ao público internacional da industria automoti-
va, bem como aos curiosos turistas que todos os anos 
visitam a cidade. Completo com um ginásio, piscinas, 
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restaurantes e qualquer outra função consistente com 
as caraterísticas do hotel, deve incluir pelo menos 500 
quartos. Tal função comercial precisará, portanto, da 
produção de uma arquitectura altamente icónica, capaz 
de definir um dos hotéis mais famosos e excêntricos de 
todo o Midwest. 

3. Escritórios; deixando total liberdade aos futuros 
inquilinos para determinar a divisão de cada andar, de-
vem ser previstos pelo menos 25 andares de 1000 mq 
para escritórios.

4. River walk/square; aos pés dos edifícios, terá de 
ser dada grande atenção à concepção do espaço públi-
co, que definirá um dos fulcros da vida social na Detroit 
do futuro: florestas urbanas, anfiteatros abertos sobre o 
rio, um sábio uso da água e uns desníveis serão certa-
mente ferramentas úteis para a concepção de um espa-

ço público para viver, e que será um nó chave - como o 
Renaissance Center - na caminhada ao longo do rio de 
Detroit. Neste sentido, dada a forte conotação paisagís-
tica da área a concurso, os projetistas são convidados 
a prestar particular atenção ao tema da ecologização e 
praticabilidade da cobertura dos edifícios, para criar ca-
minhos públicos ou semi-públicos que permitam des-
frutar as vistas circundantes aproveitando os espaços 
gerados pelo novo complexo; 

5. Leisure; conclusão do novo lote e coroamento do 
espaço público serão estabelecimentos comerciais e 
serviços de entretenimento orientados para promover 
uma participação constante e animada do público mais 
amplo: lojas, restaurantes, cafés e cinemas podem ocu-
par os pisos inferiores das torres, ou edifícios especiais 
ou galerias comerciais. Espera-se um mínimo de 15.000 
mq.
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 > CALENDÁRIO
28/09/2020 inscrições “early bird” – início

25/10/2020 (h 11.59 pm GMT) inscrições “early bird” – fim

26/10/2020 inscrições “standard” – início

22/11/2020 (h 11.59 pm GMT) inscrições “standard” – fim

23/11/2020 inscrições “late” – início

20/12/2020 (h 11.59 pm GMT) inscrições “late” – fim

23/12/2020 (h 12.00 pm - meio-dia - GMT) término da entrega projetos

11/01/2021 reunião júri 

15/02/2021 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: 23/12/2020.

 > PRÊMIOS
1° PRÊMIO
10.000 €

2° PRÊMIO
4.000 €

3° PRÊMIO
2.000 €

GOLD MENTION Isopan e Tata Steel: “Aesthetics that Lasts”. Atribuído a projetos de 
acabamento de design para as fachadas dos edifícios.
1000 €

GOLD MENTION Isopan: “Flat Roof Solutions”. Atribuído a projetos que apresentem 
soluções arquitetônicas de particular valor na concepção de telhados planos e verdes.
1000 €

GOLD MENTION Manni Spire e Manni Green Tech: “The Power of Steel”. Atribuído a 
projetos que destacam um uso extensivo de aço, um material fundamental da economia 
circular.
1000 €

GOLD MENTION Isopan: “Ventilated Façade”. Atribuído a projetos que são de particular 
interesse em termos de desempenho energético do edifício através da aplicação de fa-
chadas ventiladas.
1000 €

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 23/12/2020 – 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_DWD.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do quadro 
A1 será: A1_123_DWD.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
iv. Pelo menos n.1 desenho técnico (detalhe) em escala 1:20 que destaque o uso de 

tecnologias compatíveis com as exigidas no presente aviso de concurso. Para 
garantir o apoio adequado no uso de sistemas construtivos compatíveis, os can-
didatos podem encontrar uns exemplos de blocos de construção (e as possibili-
dades técnicas correspondentes) na seção “Download” do site do concurso, que 
está a disposição para consultação e reflexões.

Nome do ficheiro: A3_teamID_DWD.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do docu-
mento será: A3_123_DWD.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_DWD.jpg (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do do-
cumento será: Cover_123_DWD.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 
seguintes 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 defini-

do 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”: Grupo Manni, com sede em Verona, Via A. Righi n. 7, P.IVA 02960130231

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 individualmente. 
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 
trabalho 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 exclusivamente 
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 de-
scrito 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 

em relação ao consurso, ele ou ela será automaticamente excluído juntamente 
com o Team. 
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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 Organizador 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 única final-

idade de gerir a participação no Concurso e a atribuição dos Prémios aos Vence-
dores e conforme indicado na Declaração nos termos do art. 13º do Regulamento 
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 par-
ticipantes. 

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

erada 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. 



Rodrigo Duque MottaEnrico Frizzera

Duque Motta ArchitectsManni Group

Daniel Libeskind

Studio Libeskind

Giulio Rigoni

BIG Bjarke Ingels Group
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 > JÚRI

Nascido em Santiago de Chile em 1976, licen-
cia-se em arquitetura na Pontifícia Universi-
dade Católica do Chile em 2001. Em 2007 a As-
sociação Arquitetos do Chile entrega-lhe um 
prémio como melhor arquiteto com menos de 
35 anos e em 2017 lança uma iniciativa que ex-
ortava os arquitetos chilenos a realizar projetos 
relativo à construção urbana e à relação entre o 
desenvolvimento privado e a vida pública. Hoje 
é docente de design na Pontifícia Universidade 
Católica do Chile e diretor do gabinete “Duque 
Motta” fundado em 2003 e muito ativo em nu-
merosas áreas da arquitetura: no setor hote-
leiro com o Hotel Astronómico Elqui Domos e 
o Hotel Casino Talca, no setor industrial com 
os projetos para as adegas de vinho Quintay e 
Emiliana, no setor institucional com a Facul-
dade de Economia da UDP, no setor residencial 
com a projetação da Duque House que em 2004 
obteve um reconhecimento importante na Bie-
nal de Arquitetura de Santiago. São numerosas 
as suas publicações nas revistas especializadas 
difundidas em 15 países. 

Licenciado em Economia pela Universidade 
de Verona, Frizzera desenvolveu competên-
cias técnicas e organizacionais no campo de 
instituições financeiras e, em particular, de 
seguros e resseguros, colaborando com as 
principais empresas internacionais de con-
sultoria. Depois de ter sido diretor geral do 
Grupo Cattolica, Frizzera assumiu o cargo 
de gerente do Manni Group, um grupo in-
dustrial dedicado a serviços B2B, líder na 
indústria siderúrgica, painéis isolantes, efi-
ciência energética e fontes renováveis desti-
nadas a vários segmentos do MANN Group. 
(industrial, comercial e residencial).

Daniel Libeskind fundou o seu célebre ga-
binete de arquitetura em 1989 em Berlim 
depois de vencer a competição para a real-
ização do Museu Judaico na capital alemã. 
Em 2003, a sede do gabinete foi transferi-
da para Nova Iorque para tratar o redesen-
ho do World Trade Center que é atualmente 
em construção na Lower Manhattan. Devo-
ta-se a diferentes tipos de projetos: museus, 
salas para concertos, centros universitári-
os, hotéis, centros comerciais, torres resi-
denciais. Entre as obras mais importantes: 
o “London Metropolitan University Gradu-
ate Centre” em 2004, O Museu de História 
Militar de Dresden em  2011 e o Sapphire de 
Berlim terminado em 2016. São numerosas 
as suas lectures e participações em confer-
encias internacionais onde destaca a sua 
marcada sensibilidade para a arte em todas 
as suas formas e para uma arquitetura orig-
inal e sustentável que influenciou profunda-
mente a criatividade contemporânea.

Formado pelo IUAV de Veneza com A. Cor-
noldi em 2004 com uma tese sobre a re-
construção do Ground Zero em NYC, Rigoni 
trabalha principalmente na Suíça em vários 
escritórios de arquitetura: Livio Vacchini 
(Locarno) e Herzog&de Meuron (Basiléia), 
antes de ingressar no BIG - Bjarke Ingels 
Group (NYC) em 2017. Assistente do Prof. 
Muck Petzet para os cursos de Sustainable 
Design na Academia de Arquitetura de Men-
drisio - AAM, a.a. 2015-16 e 2016-17; desde 
2017 é responsável pelo projeto SPFF - S. 
Pellegrino Flagship Factory para a BIG Itá-
lia, com o papel de Project Architect/Project 
Manager.



Elie Torgow

Sterling Group

Marcos Rossello Jean Paul Uzabakiriho Giovanni De Niederhausern

ALL design MASS design Pininfarina
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 > JÚRI

Elie é o CEO do Sterling Group, uma empre-
sa privada de investimentos e imóveis que 
adquire e gerência propriedades e empre-
sas de alto potencial. Fundado em 1988, o 
Sterling Group tem uma abordagem nova 
e criativa para investimentos e criação de 
negócios. A equipe do Sterling Group dedi-
ca-se à criação de ambientes imobiliários e 
corporativos que atendam às necessidades 
das pessoas que atendem e contribuem 
para a comunidade em geral. Encontrar 
o equilíbrio entre alto desempenho e con-
tribuição cívica deu ao Sterling Group uma 
reputação de líder com integridade.

Marcos iniciou a sua carreira como arquiteto 
na John McAslan + Partner’s após se formar 
na Westminster University. 20 anos depois, ele 
ainda é apaixonado por design e tem grande in-
teresse em ajudar a levar a sociedade a um fu-
turo mais sustentável, tanto a nível profissional 
quanto pessoal. Ele fundou com sucesso aLL 
Design em 2011 com o falecido Prof. Will Alsop e 
atualmente dirige o Reino Unido e estúdios in-
ternacionais, definindo a direção do estúdio e li-
derando o desenvolvimento de novos negócios. 
Marcos é bem conhecido na indústria e regu-
larmente convidado como juiz em concursos de 
arquitetura, como o World Architecture Forum 
(WAF) e, mais recentemente, o Concurso Aero-
porto Chelyabinsk 2020, Centro de Conferências 
e Parque. Com um background inerente ao de-
sign, ela usa as suas habilidades colaborativas 
para trazer à tona o melhor nas pessoas, o que 
por sua vez ajuda a produzir trabalhos com uma 
abordagem bem pensada para arte e design, 
equilibrando criatividade e marketing. A sua 
vasta experiência inclui os setores de Transpor-
te, Residencial, Comercial, Educacional, Hospi-
talidade, Uso Misto e Regeneração.

Jean Paul Uzabakiriho é um Diretor de De-
sign baseado em Kigali, Ruanda. Jean Paul 
contribuiu para muitas das obras do MASS 
em Ruanda. Ele completou seus estudos de 
graduação na Universidade de Ruanda e, 
como estudante de arquitetura, participou 
de um estúdio itinerante para analisar esti-
los arquitetônicos em toda a África Oriental. 
Ele ingressou no MASS Design Group em 
2013 como estagiário e auxiliou no projeto e 
construção da Butaro Doctors ‘Housing e do 
Butaro Cancer Center of Excellence. Como 
Global Health Corps Fellow, ele supervisio-
nou a construção da segunda fase da Butaro 
Doctors ’Share-Housing. Ele participou de 
um treinamento realizado na Harvard School 
of Medicine sobre o projeto de construção e 
abordagens de engenharia para o controle 
de infecções transmitidas pelo ar. Jean Paul 
foi fundamental no projeto e construção da 
University of Global Health Equity e atual-
mente está supervisionando a construção 
do Instituto de Conservação e Agricultura de 
Ruanda.

Giovanni formou-se em engenharia e arqui-
tetura em 2008, depois de ter colaborado 
com várias empresas de arquitetura, como, 
por exemplo, a Iosa Ghina Associati, de Bo-
lonha. Em 2009, tornou-se Pesquisador Afi-
liado do MIT Senseable City Laboratory e 
iniciou uma colaboração com o Carlo Ratti 
Associati como designer e gerente de proje-
tos, tornando-se o CEO do estúdio em 2017, 
quando ficou encarregue de fundar uma 
sede nos Estados Unidos. Em 2014, obteve 
um mestrado em administração de empre-
sas pela LUISS Business School, em Roma. 
Giovanni já deu aulas em importantes uni-
versidades italianas, como o Politécnico de 
Turim, o IED e o LU.NA. A partir de 2019, Gio-
vanni é arquiteto-chefe da Pininfarina, uma 
famosa empresa de automóveis que atual-
mente está em fase de expansão em escala 
internacional.



Clive Wilkinson

Clive Wilkinson Architects

Marie Hesseldahl Larsen Claudio Chimienti

3XN TATA STEEL
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 > JÚRI

Nascida em 1979, Marie Hesseldahl Larsen 
é uma arquiteta licenciada na Aarhus School 
of Architecture que colabora com o gabine-
te de 3XN. Dedica-se em particular ao de-
senvolvimento e à apresentação de projetos 
em concursos internacionais. Especializada 
em Design de interiores, projetou os interio-
res do Bella Sky Hotel, do Grow Hotel, das 
áreas públicas do Stockholm Continental e 
dos novos Swedbank Headquarters de Es-
tocolmo. Trabalhou em diferentes projetos 
de edifícios públicos, como a Dublin Concert 
Hall em 2009 e a Indoor Arena de Abhu Dha-
bi em 2010. 

Claudio estudou Direito Comercial nela Uni-
versidad de Milao e estudou Marketing na 
San Francisco State University. Com a sua 
experiência diversificada, ele ocupou cargos 
nas indústrias automotiva e editorial. Ocu-
pando vários cargos comerciais ao longo da 
sua carreira de 26 anos na British Steel, Co-
rus e Tata Steel, Claudio é responsável por 
um portfólio de produtos multissiderúrgicos 
com uma equipa inter-regional no sul da Eu-
ropa. Isso inclui as principais indústrias de 
engenharia, construção e automotiva, onde 
muitas das marcas de produtos da empresa 
são direcionadas.

Clive Wilkinson é arquiteto, designer e escri-
tor com experiência particular na aplicação do 
pensamento do design urbano ao design de in-
teriores, particularmente em locais de trabalho 
e comunidades educacionais. Ele nasceu na 
África do Sul e estudou no Reino Unido, onde se 
formou na prestigiosa Architectural Association 
School of Architecture em Londres. Seu estúdio, 
Clive Wilkinson Architects, foi fundado em Los 
Angeles em 1991 e é um líder global reconhe-
cido em design de locais de trabalho. Ele criou 
espaços exclusivos para Disney, Google, Mac-
quarie, Microsoft, Nokia e TBWA \ Chiat \ Day. 
Em 2005, Clive foi incluído no “Hall da Fama” 
do design de interiores e em 2006 foi nomeado 
“Mestre do Design” por Fast Company. Em 2012, 
o estúdio foi premiado como vencedor de exce-
lência na categoria Design de Interiores. Clive é 
ex-Diretor do AIA | LA, membro do GSA Natio-
nal Peer Registry, foi o palestrante principal em 
conferências de mídia e design globais. Seu li-
vro, The Theatre of Work, foi publicado em 2019. 
Os projetos receberam mais de 175 prêmios até 
o momento.
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Jorge P Silva nasceu em Lisboa, Portugal, 
em 1976. Formou-se em arquitetura pela 
Universidade Lusíada de Lisboa em 1998 e 
iniciou a sua carreira profissional em 1994, 
colaborando num pequeno atelier em Lis-
boa. Colabora com Aires Mateus desde 
1998. Jorge organiza inúmeras conferências 
e palestras em todo o mundo representando 
Aires Mateus. Também coordena vários con-
cursos e projetos internacionais de design: 
em 2002 para o concurso internacional para 
o Grande Museu Egípcio (prémio especial), 
em 2208 para o concurso para a reabilitação 
do Jardim Botânico e zona do Parque Mayer 
em Lisboa (projeto vencedor), em 2019 edi-
fícios mistos no bairro Brazza de Bordéus.

Michael Guthrie é o fundador do INFORM Stu-
dio, com escritórios em Detroit, Chicago e Tra-
verse City. Actua tanto no domínio académico 
como do design, criando museus, bibliotecas, 
estúdio de gravação, residências, espaços co-
merciais, alojamentos e passarelas. Seus prê-
mios profissionais são numerosos e significati-
vos, incluindo 31 AIA Design Awards e projetos 
que obtiveram certificações LEED. Além disso, 
Michael recebeu o AIA Detroit Young Architect 
Award em 2003 e o AIA Michigan Young Architect 
Award em 2004. Seu trabalho foi publicado em 
Architecture, Architectural Record, Archiworld, 
CA Concept, Albenaa Magazine e vários outros. 
publicações. Seus trabalhos foram exibidos em 
inúmeras exposições em Detroit, Illinois, Den-
ver, Nova York e Cairo e, em maio de 2011, o es-
túdio INFORM foi reconhecido como a AIA Mi-
chigan Firm of the Year.

Arquiteto e sócio fundador da Lombardini22, 
Adolfo lidera o design de varejo e residên-
cias da empresa. Graças ao seu excecional 
know-how, conhece todo o ciclo de vida dos 
projetos e gere todas as fases, desde as aná-
lises preliminares à implementação, à re-
qualificação. Ouvir o cliente e valorizar cada 
projeto são a sua filosofia, sempre numa 
perspetiva sustentável e “Cradle to Cradle”. 
A sua abordagem aos projetos é analítica 
e sustentada pela grande atenção ao bom 
funcionamento de um centro, ao longo do 
tempo e a todos os níveis: desde a constru-
ção cuidada do briefing arquitetónico como 
ferramenta de geração de valor.
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A Tata Steel é um dos maiores produtores europeus de aço, com in-
stalações siderúrgicas na Holanda e na Grã-Bretanha e unidades de 
produção em toda a Europa. A empresa oferece aos mercados mais 
exigentes produtos siderúrgicos de alta qualidade, além de serviços 
relacionados aos setores industriais da construção e das infraestru-
turas, automotivo, das embalagens e da engenharia. O Tata Steel 
Group é uma das principais empresas siderúrgicas do mundo, com 
uma produção anual de aço bruto de 33 milhões de toneladas. O gru-
po é um dos produtores de aço mais geograficamente diversificados, 
com presença comercial e operações em todo o mundo.

Ao longo de mais de 50 anos, a Tata Steel tem desenvolvido a ampla 
gama de produtos siderúrgicos semiacabados Colorcoat®, caracte-
rizados por uma alta qualidade técnica.

Os produtos Colorcoat® são usados em todo o mundo para a con-
strução de envolventes de edifícios, coberturas e revestimentos de 
paredes em muitos imóveis industriais e comerciais: armazéns, edi-
fícios para distribuição e logística, escolas, escritórios, lojas e insta-
lações recreativas. Esses produtos, testados e fabricados de acordo 
com os mais altos padrões europeus, incluem uma série de serviços 
como garantias globais, assessoria na escolha das cores, assistência 
técnica e orientação.

O Colorcoat HPS200 Ultra® oferece desempenho durável e resi-
stência à corrosão, mesmo em edifícios localizados nos ambientes 
mais hostis, enquanto o Colorcoat Prisma®, de três camadas, ofe-
rece infinitas possibilidades de design graças a uma gama de cores 
contemporânea, uma estética refinada e uma excecional proteção 
contra os Raios UV.

Na Tata Steel, estamos comprometidos em fabricar os produtos de 
que a sociedade precisa da maneira mais responsável possível. Esta-
mos entre os primeiros produtores de semiacabados siderúrgicos a 
garantir a certificação BES 6001 de fornecimento responsável para 
todos os produtos Colorcoat® fabricados na Grã-Bretanha.Graças à 
nossa participação no programa DAP, atualmente oferecemos de-
clarações ambientais de produto certificadas por terceiros que cum-
prem as normas EN 15804 e ISO 14025. Isso consolida nosso compro-
misso com a sustentabilidade.

Como é que se pode transformar os desafios em oportunidades, re-
definir o que é possível e ao mesmo tempo contribuir para a criação 
de um mundo mais eficiente e sustentável? É preciso colaborar e 
acreditar que a mudança está próxima.
Na qualidade de empresa especializada em ciência dos materiais, 
a Dow pretende oferecer aos clientes as soluções mais adequadas 
para atingir os seus objetivos e criar um futuro melhor. Acreditamos 
firmemente na parceria, que é a base de tudo o que fazemos. Graças 
à estreita colaboração com os nossos clientes e outras empresas, 
estamos convencidos de que podemos transformar a indústria e a 
sociedade para melhor.
O portfólio de materiais de alto desempenho, produtos industriais 
intermediários e plásticos da Dow oferece aos nossos clientes uma 
ampla gama de produtos e soluções diferentes, como embalagens, 
infraestruturas e serviços de apoio ao cliente.
Como podemos tornar os edifícios mais sustentáveis e energetica-
mente eficientes?
O isolamento do invólucro do edifício pode desempenhar um papel 
essencial no desenho de edifícios que atendam aos padrões ambien-
tais e os de energia quase zero e que garantam conforto e segurança 
às pessoas que trabalham, vivem e aprendem dentro deles.
A nova tecnologia V PLUS Perform™ da Dow visa criar edifícios ino-
vadores onde a sustentabilidade e as pessoas estão no centro do de-
sign e onde a eficiência energética e a inovação contribuem para um 
ambiente interno saudável e confortável.
Desenvolvido em colaboração com vários parceiros de toda a cadeia 
de valor, o V PLUS Perform™ alimenta painéis metálicos isolantes de 
nova geração, cuja essência é a sustentabilidade.

A ROCKWOOL Core Solutions faz parte do Grupo ROCKWOOL e ofe-
rece avançadas soluções personalizadas de produtos de lã de pedra 
a serem integrados em sistemas acabados. No Grupo ROCKWOOL, 
estamos comprometidos em enriquecer a vida de todos os que expe-
rimentam nossas soluções de produtos. Nossa experiência é perfei-
tamente adequada para enfrentar muitas dos maiores desafios de 
sustentabilidade e desenvolvimento, do consumo de energia e po-
luição sonora à resiliência ao fogo, escassez de água e inundações. 
Nossa linha de produtos reflete a diversidade das necessidades do 
mundo, ao mesmo tempo em que apoia nossos stakeholders na re-
dução de sua própria pegada de carbono. A lã de pedra é um material 
versátil e forma a base de todos os nossos negócios. Com mais de 
11.600 colegas apaixonados em 39 países, somos o líder mundial em 
soluções de lã de pedra, desde a construção ao isolamento para te-
tos acústicos, sistemas de revestimento externo para soluções hor-
tícolas, fibras de engenharia  para uso industrial e isolamento para a 
indústria de processo e marítimo e offshore.

A ROCKWOOL Core Solutions oferece o poder da &, e demonstra 
como as 7 forças da pedra podem ser incorporadas a qualquer pro-
duto e solução para construir um futuro inovador e enriquecer a vida 
moderna. ROCKWOOL Core Solutions. O poder da &.
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