
CONDIÇÕES DO CONCURSO

Parceiros:

CONCURSO DE ARQUITETURA

SLEEPING PODS 
ON A CLIFF



Os organizadores de Concursos de Arquitetura da Bee Breeders, 
em parceria com o 
The Vale de Moses Yoga Retreat, 
prepararam este documento para o concurso de arquitetura
SLEEPING PODS ON A CLIFF.

Termos e Condições do Concurso:
SLEEPINGPODS.beebreeders.com/terms 

© Bee Breeders 
Organizadores de Concursos de Arquitetura
hello@beebreeders.com 
beebreeders.com
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Portugal

Oficialmente conhecido como República Portuguesa, Portugal é 

o estado ocidental mais soberano da Europa continental. É uma 

das mais antigas nações do continente, tendo-se estabelecido 

continuamente desde a pré-história, e foi fundada como o 

Condado de Portugal em 868 d.C.

Portugal tem um clima mediterrânico com um clima oceânico 

misto ao longo da metade norte da sua costa, o que o torna um 

dos países mais quentes da Europa, com temperaturas médias 

anuais que chegam a atingir mais de 40 °C durante os meses de 

Verão.

Apesar da sua constante fixação em humanos, Portugal continua 

a ser um território rico em biodiversidade. Tanto florestas 

decíduas como de coníferas podem ser encontradas na área, e 

uma floresta mediterrânica madura extremamente rara 

permanece em algumas partes da montanha da Arrábida. 

Portugal é o lar de várias espécies selvagens - javali, 

veado-vermelho, corça e cabra-montesa.
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Arquitetura em 
Portugal
Tendo sido um povoamento humano durante tantos séculos, a 

arquitetura portuguesa tem sido fortemente influenciada pelas 

nações e culturas que a habitaram. Esta lista extensa inclui os 

Lusitanos, Celtiberos, Romanos, Suebi, Visigodos, Mouros, 

Moçárabes, Goanos, Macaenses, Kristang, e muitos mais.

Vários estilos e movimentos artísticos dominaram a arquitetura em 

Portugal, incluindo o românico, gótico, manuelino, renascentista 

português, barroco português, rococó, pombalino, neomanuelino, 

estilo suave português, e arquitetura contemporânea.

Uma interpretação moderna da arquitetura tradicional portuguesa, 

conhecida como Estilo Português Suave, pode ser vista 

extensivamente nas grandes cidades, particularmente na capital do 

país, Lisboa. Vários arquitetos notáveis tiveram a sua origem em

Portugal, incluindo Diogo de Arruda, João Antunes, Eugénio dos 

Santos, Carlos Mardel, José Luís Monteiro, Raúl Lino, Cassiano 

Branco, Fernando Távora, Gonçalo Byrne, Souto de Moura (Vencedor 

do Pritzker), Carrilho da Graga, e Álvaro Siza Vieira (Vencedor do 

Pritzker).

Manta Rota, Portugal © Zbysiu Rodak

Jardim do Torel, Lisboa, Portugal © Hugo Sousa
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Vale de Moses

O Vale de Moses Yoga Retreat foi fundado por um golpe do destino, 

quando uma família britânica tropeçou numa região de tirar o 

fôlego no centro de Portugal durante uma viagem de um ano pela 

Europa. Ao aventurarem-se num vale com o mesmo nome do seu 

amado cão de família, a família Winter perdeu o seu caminho até 

que Moses - o seu golden retriever - os levou ao seu novo 

chamamento para criar um retiro de ioga de classe mundial.

Após levar cinco anos para reconstruir uma série de antigos celeiros 

de pedra, o Vale de Moses Yoga Retreat oferece aos convidados de 

todo o mundo a oportunidade de se reconectarem com a natureza. 

Tendo sido destaque em várias publicações internacionais, tais 

como NatGeo UK Traveller, Forbes Magazine, The Guardian e várias 

revistas de ioga, o Vale de Moses já recebeu mais de 500 pessoas de 

mais de 60 países à volta do mundo para permanecer no seu retiro.

Os convidados do retiro participam das práticas de saúde e 

meditação espiritual do "banho de floresta", conhecido como 

Shinrin-yoku no Japão, no qual desenvolvem uma relação sensual 

com o mundo não-humano.

Os fundadores do retiro Vale de Moses Yoga Vonetta e Andrew
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O concurso Sleeping Pods on a Cliff é a terceira colaboração 

com o retiro Vale de Moses Yoga, localizado nas florestas 

remotas do centro de Portugal. Apresentado por pessoas como 

NatGeo UK Traveller, Forbes Magazine e The Guardian como um 

dos melhores retiros de ioga do mundo, Vale de Moses acolhe 

regularmente mais de 500 pessoas de mais de 60 países em 

todo o mundo.

Para o concurso Sleeping Pods on a Cliff, os participantes são 

encarregados de criar designs para simples cápsulas de dormir 

que poderiam acomodar um par de convidados de cada vez. 

Cada cápsula de dormir terá de incluir uma zona de dormir 

básica, bem como instalações de lavagem. A localização das 

cápsulas será nas encostas de rochas montanhosas da 

propriedade do Vale de Moses que não podem ser utilizadas 

para o cultivo de alimentos.

O concurso
Sleeping Pods on a Cli�f
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O júri procurará projetos que tenham a construção e o 

funcionamento verdes e sustentáveis no centro dos seus 

designs. Eles terão de fornecer uma solução para a limpeza 

natural do sistema de água cinzenta das cápsulas de modo a 

que possam ser utilizadas para irrigar as encostas florestais 

abaixo. Embora se espere que os designs para a cápsula de 

dormir sejam verdes e autossustentáveis, o júri favorecerá os 

designs que realmente tenham um impacto positivo no 

ambiente.

O concurso Sleeping Pods on a Cliff é uma oportunidade 

para conceber soluções inovadoras para transformar o 

impacto de uma habitação humana de negativo para 

positivo. A presença de habitats humanos poderia de facto 

beneficiar a vida vegetal e animal que vive nas encostas da 

floresta com o desenvolvimento sustentável correto.

Uma vez que os vencedores do concurso serão considerados 

para a construção - e está planeada a localização das 

cápsulas para dormir em toda a propriedade - os projetos 

vencedores precisam de utilizar as melhores práticas amigas 

do ambiente tanto para a construção como para a operação.
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O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO é flexível, aberto a modificações e 
estratégias de desenvolvimento melhoradas.

Área de dormir de 16 m2

Chuveiro e sanita

Depósito de 3 m2

Programa de 
construção
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O local do concurso

As cápsulas podem ser localizadas em qualquer encosta 

demasiado íngreme para cultivar. O design tem de ser adequado 

para a colocação em qualquer parte destes vales florestados. 

Nesta fase, não há locais específicos definidos. Recomenda-se a 

existência de alguma distância entre cada cápsula, evitando que 

sejam posicionadas num aglomerado.

CAD DO LOCAL, PLANOS EM PDF ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD 
EM SLEEPINGPODS.BEEBREEDERS.COM

COORDENADAS DO RETIRO:
39°59'00.6"N 7°55'07.3"W
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Vista de frente do Vale De Moses Yoga Retreat



12



As qualidades do projeto acima enumeradas são os requisitos mínimos; o resumo do 
concurso está aberto à adaptação e à melhoria das estratégias de desenvolvimento.

Requisitos da 
proposta de projeto

Construção rentável, ambientalmente responsável e energeticamente 

eficiente para áreas remotas com acesso limitado às estradas

Construção subterrânea mínima recomendada

Processo de construção:

Estrutura acabada:

Baixa manutenção em termos de esforço e custos

 Resistente ao calor, frio, chuva e vento

Responsável do ponto de vista ambiental e eficiente do ponto de vista energético

Versátil o suficiente para ser replicada e posicionada em diferentes 

locais e em superfícies irregulares
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10 000 €

Serão selecionadas 3 propostas vencedoras, 3 prémios especiais e 6 menções honrosas.

A Bee Breeders irá atribuir um total de 10 000 euros em prémios em dinheiro aos vencedores do concurso, 

como se segue:

Fundo do prémio total

Prémios
Prémio monetário
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Mais informações acerca dos prémios especiais em SLEEPINGPODS.beebreeders.com

Prémio para o 1º colocado

5 000 €

+ 6 menções honrosas

Prémio para o 2º colocado

2 000 €
Prémio para o 3º colocado

1 000 €

Bee Breeders Green Award

500 €

ARCHHIVEBOOKS Student Award Prémio

Dinheiro de 500 €  +  50 € Cartão de oferta ARCHHIVEBOOKS.com

Prémio "Vale de Moses Favourite"

1 000 €



Prémios

Publicações

Certificados

Os vencedores receberão cobertura internacional dos meios de 

comunicação social de arte e design e serão apresentados no site da 

Bee Breeders.

Uma lista completa dos parceiros da comunicação social que se 

comprometeram a apresentar os vencedores do concurso nas suas 

publicações pode ser encontrada em 

SLEEPINGPODS.beebreeders.com

Como o retiro Vale de Moses Yoga manifestou interesse na construção 

das Cápsulas de Dormir, os designs terão de estar de acordo com o 

aspeto e o objetivo do retiro, tendo ao mesmo tempo o potencial de se 

tornarem marcos icónicos por direito próprio.

A Bee Breeders reconhecerá o excelente desempenho de todos os 

vencedores e menções honrosas com Certificados de Realização.

Construção

15



Calendário do 
concurso

Inscrição antecipada

23 DE NOVEMBRO – 18 DE DEZEMBRO

Inscrição prévia

19 DE DEZEMBRO – 1 DE FEVEREIRO DE 2021

Inscrição de Última Hora

2 DE FEVEREIRO – 27 DE ABRIL

Data de encerramento da inscrição

27 DE ABRIL DE 2021

Data de encerramento para submissão

1 DE JUNHO DE 2021 (11:59 p.m. GMT)

Anúncio dos vencedores

13 DE JULHO DE 2021
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Taxas de inscrição

Inscrição antecipada

Inscrição prévia 

Inscrição de Última Hora

 70 €

90 €

110 €

60 €

 80 €

90 €

Arquitetos, designers, 
entusiastas 
e empresas Estudantes*

* Confira os requisitos em: 

beebreeders.com/competition-registration-types

Descontos para 
estudantes de 
arquitetura
Os organizadores de concursos de arquitetura da Bee Breeders 

gostariam de ouvir representantes de universidades, escolas, e 

colégios que oferecem estudos na área de arquitetura/design.

Contacte-nos para receber tarifas especiais para estudantes para 

inscrições em grupo (desconto aplica-se a mais de 3 inscrições de 

uma mesma universidade/escola), bem como para receber mais 

informações e apoio para envolver os seus estudantes em concursos 

de arquitetura.

Envie-nos um pedido do seu endereço eletrónico universitário 

juntamente com informações básicas acerca de si e a sua 

universidade/escola.

Observe que apenas funcionários universitários reconhecidos 

podem se inscrever para a tarifa de estudante reduzida.
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Requisitos de 
submissão
•    Os participantes são obrigados a carregar quatro (4) quadros 

de apresentação A2, orientados para a paisagem, com 
esboços, planos, secções, elevações, diagramas, e/ou outras 
ferramentas de apresentação para explicar a proposta deles.

•   Nenhum ficheiro de vídeo é aceite.

•   Toda a informação fornecida por escrito deve estar em inglês.

•   Todas as submissões devem ser carregadas através do painel de 

carregamento do beebreeders.com. As informação de acesso e 

instruções acerca de como carregar o painel de apresentação serão 

enviadas aos participantes através de correio eletrónico 

imediatamente após a inscrição.

•   Os quadros de apresentação não devem indicar qualquer 

informação relacionada com a identidade de um indivíduo/equipa.

Os participantes que não cumprirem os requisitos serão desqualificados 

sem reembolso.

até 4 painéis

Conteúdo recomendado 
para submissão
•   Planos propostos, secções e múltiplas perspetivas internas e 

externas demonstrando a qualidade espacial das Cápsulas de 

Dormir, assim como as necessidades operacionais e os requisitos 

de acessibilidade.

•   Demonstração da construção, materiais, funções, gestão e 

manutenção do projeto; abordagem ao ambiente, energia e 

sustentabilidade, ambiente interior e logística.

•   Visualizações; impressões do artista para ilustrar como a proposta 

se enquadra na qualidade, valor e significado do Portugal 

histórico e moderno.
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•   Diagramas:

•   Circulação

•   Espaço público versus espaço privado

•   Iluminação

•   Paisagismo

•   Sistemas de energia

•   Perspetivas:

•   Espaços interiores primários

•   Possíveis localizações do local

Conjunto de produtos 
a apresentar
•   Elevações da rua (escala sugerida 1:50)

•   Secções primárias (escala sugerida 1:50)

•   Plantas de primeiro andar (escala sugerida 1:50)

•   Secções ampliadas e elevações destacando espaços ou relações 

chave (escala sugerida 1:10)

•   Detalhes (escala sugerida 1:5):

•   Envelope

•   Materiais chave

•   Local ou paisage

•   • Axonometria fornecendo informações acerca de sistemas 

construtivos ou ilustrando conceitos arquitetónicos chave

Please note the PRESENTATION DELIVERABLES SET listed above is a 

suggestion only. Participants can choose to use the entire list, a 

selection from it, or propose a completely different set that would 

explain their design in the most efficient manner.
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Júri e processo de 
avaliação

O júri do concurso é composto por dois painéis de jurados:

•  Painel principal do júri

•  Painel consultivo do júri

A lista completa dos membros do júri é publicada em 

SLEEPINGPODS.beebreeders.com.

Os painéis centrais e consultivos do júri serão responsáveis por 

estabelecer os critérios que os participantes devem cumprir com 

base no local e resumo e avaliará cada apresentação de acordo.

Júri

Os participantes são aconselhados a pesquisar tanto o local de 

trabalho como estudos de casos anteriores semelhantes como parte 

do processo de conceção.

O Sleeping Pods on a Cliff é um concurso de arquitetura que 

encoraja os participantes a experimentar os limites da arquitetura. 

O júri pode optar por recompensar projetos que demonstrem um 

elevado grau de criatividade, mesmo que violem qualquer uma das 

regras, desde que isso seja justificado.
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Processo de avaliação

Seleção dos 3 primeiros vencedores:

Passo 1: O painel consultivo do júri elaborará uma lista de finalistas  

  de 40 projetos a partir de todas as propostas submetidas.

Passo 2: O painel consultivo do júri selecionará 9 finalistas do   

  concurso a partir da lista de finalistas.

Passo 3: O painel principal do júri avaliará os 9 finalistas e   

  selecionará os 3 melhores projetos e 6 menções honrosas.

"Vale de Moses Favourite" Award:

Passo 1: O painel consultivo do júri elaborará uma lista de finalistas  

   de 40 projetos a partir de todas as propostas submetidas.

Passo 2: O Vale de Moses Yoga Retreat seleciona 1 (um) projeto   

   favorito.

ARCHHIVE BOOKS Student Award:

Passo 1: O painel consultivo do júri elaborará uma lista de finalistas  

   de 40 projetos a partir de todas as propostas submetidas  

   por estudantes.

Passo 2: O painel consultivo do júri selecionará 9 finalistas do   

   concurso a partir da lista de finalistas.

Passo 3: O painel principal do júri irá avaliar os 9 finalistas e   

   selecionar o projeto vencedor.

Green Award:

Passo 1: O painel consultivo do júri elaborará uma lista de finalistas  

   de 40 projetos a partir de todas as propostas submetidas.

Passo 2: O painel consultivo do júri selecionará 9 finalistas do   

   concurso a partir da lista de finalistas

Passo 3: O painel principal do júri irá avaliar os 9 finalistas e   

   selecionar o projeto vencedor.
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Conta a tua história ao 
mundo!

Pouco antes do anúncio dos resultados, os vencedores selecionados 

do concurso e as menções honrosas serão contactados e ser-lhes-á 

pedido que respondam a uma série de perguntas de entrevista (por 
escrito) e que enviem um vídeo acerca deles próprios. Estes serão 

publicados com os resultados do concurso.

Há um prazo apertado para publicar os anúncios dos vencedores a 

tempo, pelo que as perguntas das entrevistas terão de ser 

devolvidas no prazo de 2 dias e os vídeos enviados no prazo de 

2 semanas após terem sido solicitados.

Como tal, aconselhamos os participantes a considerar previamente 

ideias para o seu vídeo e respostas às suas perguntas, para que 

possam apresentar o material relevante a tempo.

Observe que - tanto a entrevista como a submissão de vídeo são 

OPCIONAIS. No entanto, recomendamos que todos os participantes 

enviem o máximo de material possível a fim de maximizar a 

publicidade e a atenção mediática que o seu trabalho irá receber.

Vídeo e entrevista

Leia mais acerca:

Da submissão do vídeo – https://beebreeders.com/submit-movie

Da entrevista – https://beebreeders.com/interview
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Elegibilidade

O concurso está aberto a todos. Não é necessária qualquer 

qualificação profissional. Os projetos podem ser propostos 

individualmente ou por equipas (máximo 4 membros de equipa).

As pessoas que tem relações pessoais ou profissionais diretas com 

membros do júri ou organizadores não podem participar neste 

concurso.

Documentação do 
concurso
A seguinte informação está disponível para download em 

SLEEPINGPODS.beebreeders.com:

•   Resumo completo do concurso

•   Fotografias do local e do contexto

Toda a informação pode ser descarregada com a frequência 

necessária; nenhuma informação ou material adicional será 

fornecido após o registo.

O resumo e toda a documentação associada para este concurso são 

criados com o único objetivo de um exercício académico e não são 

documentos legais.

Os materiais fornecidos, ou alternativas, podem ser utilizados, 

criados, ou obtidos à discrição do participante.
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Termos e Condições do Concurso:
SLEEPINGPODS.beebreeders.com/terms 

© Bee Breeders 
Organizadores de Concursos de Arquitetura

hello@beebreeders.com
beebreeders.com

Parceiros de 
Comunicação social
Uma lista completa dos parceiros de comunicação social que se 

comprometeram a apresentar os vencedores do concurso nas suas 

publicações pode ser encontrada em 

SLEEPINGPODS.beebreeders.com

Para potenciais parceiros de comunicação social que também 

estejam interessados em cobrir o presente concurso e os seus 

vencedores, por favor contacte-nos em hello@beebreeders.com

Kit de media do concurso (em inglês) e banners estão disponíveis em 

SLEEPINGPODS.beebreeders.com/press

Filtro dos sonhos e pôr-do-sol © Marina Shin


