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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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 > BRIEF
Existem lugares que desafiam a realidade, parecendo 
pertencerem a contos de fadas. Nesses lugares, uma 
alquimia de lendas, paisagens e memórias transmitem 
algo difícil de descrever em palavras. É algo que o Ho-
mem percebe, mas não consegue descrever, algo que a 
ciência explica, mas não sabe possuir.

Rovaniemi é um desses lugares.

A capital finlandesa da Lapónia, Rovaniemi, é uma das 
poucas cidades do mundo edificada tão próxima do 
Círculo Ártico. Rovaniemi tem um legado de pessoas 
com roupas coloridas e tradições únicas, pastores de 
renas e construtores de trenós. É um lugar da neve, dos 
crepúsculos e das auroras boreais. Rovaniemi é acima 
de tudo a casa das luzes dançantes que nas noites fri-

as de inverno iluminam os céus no imenso espetáculo da 
aurora boreal.

Cidade do Pai Natal (o conto escandinavo que encantou o 
mundo com as mais variadas histórias),  Rovaniemi perma-
neceu um destino remoto e inacessível durante a maior par-
te de sua história. Só apenas do século passado tornou-se 
um destino para um número cada vez maior de visitantes e 
entusiastas, ansiosos para experimentar o encanto mágico 
e imprevisível das luzes do Norte.

Rovaniemi não é hoje um destino exclusivo de aventureiros 
e viajantes experientes, sendo que se torna necessário de-
finir novos modelos de hospitalidade capazes de preservar 
a identidade destas terras remotas que evoluíram longe do 
homem e que graças à ausência deste foram capazes de 
preservar uma beleza e uma harmonia intocadas. 

Como tornar acessíveis lugares que obtiveram a sua magia 
principalmente devido à sua inacessibilidade? Que tipo de 

acomodação pode imaginar-se para combinar a hospi-
talidade com a natureza intocada?

Este é o desafio do Arctic Hotel, um concurso da YAC e 
da cidade de Rovaniemi com o objectivo de criar um lo-
cal que abra ao mundo o mais autêntico espectáculo do 
Norte sem comprometer a sua magia e o seu precioso 
isolamento.

Em Ounasvaara, a colina que domina um dos lugares 
mais remotos conhecidos pela humanidade, os arqui-
tetos terão a oportunidade de projectar uma estrutu-
ra que esteja em harmonia com a floresta, a neve e o 
céu. Um lugar onde o visitante pode abrigar-se do frio 
do círculo ártico e desfrutar, no calor de uma lareira, o 
mais raro e misterioso espetáculo que a natureza pode 
oferecer, a Aurora Boreal.

A YAC agradece aos designers que aceitarem este de-
safio.



map and land use at: kartta.rovaniemi.fi
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 > SÍTIO
Um sol capaz de nascer no horizonte poucos minutos 
após o pôr-do-sol. Um céu encantado e imprevisível, 
onde véus de luz ondulante iluminam de azul e esme-
ralda até 200 noites por ano. Uma floresta antiga e oni-
presente, coberta com neve macia durante os longos 
invernos que contrasta com o ressurgimento do ver-
de, ferrugem e ouro na ruska finlandesa, aquela dança 
inconfundível de sons e cores de Outono que não tem 
iguais no resto do mundo. As palavras não bastam e 
as imagens não podem fazer justiça a um dos últimos 
grandes santuários naturais da Europa. Aqui, nos con-
fins do mundo, toda expressão da natureza torna-se ex-
trema: o frio, a noite, o dia, o medo e a beleza parecem 
extremos e extremamente grandiosos. A neve aparece 
pela primeira vez em Outubro e vão embora, preguiço-

samente, apenas em Maio. Por sua vez, a noite pode durar 
até 2 meses, dependendo do quanto se vá para Norte e o 
mesmo vale para a luz brilhante do dia. Por razões seme-
lhantes, a Finlândia está entre os cenários mais evocativos 
que a arquitetura pode almejar. Tendo tudo isto em conta, 
de seguida se dará uma lista com algumas referências e 
noções úteis para inspirar o processo criativo dos desig-
ners na sua busca por um design único onde se possa viver 
as múltiplas e ricas particularidades da cultura finlandesa.

1. Finlândia e Lapônia: Entre as nações menos povoa-
das da Europa, a Finlândia é uma terra de neve, água e flo-
restas. Historicamente disputada entre as grandes nações 
vizinhas (sem grande detalhe, referimo-nos em particular 
às influências seculares sueca, russa e mais recentemen-
te alemã), a Finlândia desenvolveu uma cultura e socieda-
de decididamente únicas, com traços característicos que 
a tornam famosa e popular em todo o mundo. Em primei-
ro lugar, a Finlândia tem uma forte ligação com a natu-

reza e em particular com a floresta, que é considerada 
um direito natural de cada cidadão como local de lazer, 
prazer e sustento. Não há finlandês que não tenha per-
corrido as suas florestas em busca de frutos silvestres 
ou cogumelos, assim como não há finlandês que não 
conheça o sabor e o aroma que acompanham alguns 
dos deliciosos pratos que esta terra pode oferecer. Tí-
pica da Finlândia é ainda uma hospitalidade acolhedora 
por parte das suas gentes, cultivada entre os vapores 
das saunas com cheiro de bétula ou no frio amargo dos 
banhos ao ar livre. Para os finlandeses, os banhos ao ar 
livre são um complemento tradicional daquele ciclo de 
bem-estar psicofísico do qual a sauna faz parte, num 
entrelaçamento insolúvel do folclore e do conhecimento 
médico. Podemos dizer que a Finlândia é a sua neve, 
a pesca no gelo, o esqui (praticado desde 1500 a.C), os 
seus trenós e renas inconfundíveis, animais estes que 
no passado representavam a única e mais fiável fonte de 
sustento dos povos indígenas. Comia-se carne de rena, 

https://kartta.rovaniemi.fi/ims/
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bebia-se o seu leite, usava-se a sua pele para fazer ca-
sas e roupas e e os seus palcos eram entalhados para 
fazer alguns objetos e ferramentas de uso diário.

2. Rovaniemi: É a segunda mais internacional cida-
de da Finlândia. Rovaniemi é um dos centros mais vi-
sitados da Finlândia, sendo um excelente exemplo da 
materialização dos valores e estilo de vida tipicamente 
finlandeses. As obras-primas de Alvar Aalto surgem de 
forma inesperada nos mais diversos contextos urbanos, 
enquanto uma abundante quantidade de água e rios 
fragmentam a cidade num bordado líquido e cristali-
zado durante uma grande parte do ano devido ao gelo 
que se apropria do curso dos Kemijoki e Ounasjoki. É de 
destacar igualmente a colina de Ounasvaara, com o seu 
grande bosque de Abetos, Pinheiros e Bétulas. Esta co-
lina dotada de caminhos, miradouros e percursos para 
a prática de esqui tem sido o local de lazer preferido da 
população desta cidade. Contando com um aeroporto 

a poucos quilômetros do centro da cidade, Rovaniemi 
também é conhecida mundialmente por ser a cidade do 
Pai Natal. Não muito longe do centro urbano, é possível 
encontrar a aldeia tradicionalmente habitada pelo velho 
fabricante de brinquedos e onde todos os anos chegam 
as cartas de milhões de crianças de todo o mundo.

3. Cultura Sámi: Ao estudar a Finlândia não se pode 
ignorar uma das culturas mais ancestrais que já pisa-
ram os solos da Europa. Os Sámi são de facto os antigos 
habitantes da península escandinava.  São uma popu-
lação tenaz, que soube adaptar-se a um dos contextos 
mais extremos e inóspitos do mundo mantendo sem-
pre uma atitude positiva e alegre, algo bem retratado 
nas suas roupas berrantes e soberbamente criativas. 
Nómadas e pastores de renas, os Sámi são a encarna-
ção do mais autêntico espírito escandinavo da natureza 
e da floresta, divinizados em suas próprias expressões e 
habitados por espíritos benevolentes, os halde, profun-

damente reverenciados e respeitados na religião Sámi. 
O lar dos halde eram os sieidis, rochas monumentais 
ainda hoje visíveis perto de lagos, árvores ou rios. Mas 
não foi apenas a natureza que desempenhou um papel 
central na religião Sámi. Tal era o apego dos Sámi pelos 
animais que, quando eram mortos, parte deles, espe-
cialmente os ursos, eram enterrados num ritual com o 
objectivo de alcançarem o perdão pela morte do animal, 
devolvendo assim à “grande mãe” natureza parte da-
quilo que havia sido levado pelo Homem. Hoje, cerca de 
10.000 dos 80.000 Sámi registrados em toda a penínsu-
la escandinava ainda sobrevivem na Finlândia. Embora 
hoje os Sámi não sejam nómadas ou vivam em tendas, 
eles continuam a ser um grupo étnico ligado à sua his-
tória, orgulhosos das suas tradições, idioma e identida-
de. Por razões semelhantes, em várias nações, a etnia 
Sámi é protegida como um património precioso, uma 
herança de tempos antigos e de algumas das raízes 
mais distantes e autênticas dos povos que hoje habitam 
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o norte da Europa.

4. Aurora Boreal: Entre os muitos espectáculos que 
a Finlândia pode oferecer, as famosas luzes polares que 
iluminam os céus merecem grande destaque. Nume-
rosos e diversificados são os testemunhos de um fenô-
meno tão antigo como a Terra, que conquistou, fascinou 
e aterrorizou populações ao longo dos tempos. Se para 
os finlandeses as auroras boreais eram fogos causa-
dos pela cauda de uma raposa mitológica, na população 
Sámi as mesmas estavam ligadas ao culto aos mortos, 
incutindo assim em todo o povo finlandês um sentido de 
profunda sacralidade. Ainda hoje os Sámi não gostam 
de falar na presença das auroras boreais, convencidos 
como estavam os seus ancestrais de que a melhor ati-
tude diante do espetáculo das “almas dançantes” é um 
silêncio de emoção e respeito. Em relação à ciência mo-
derna, a partir das observações de Richard Cristopher 

Carrington, podemos dizer que a causa desde fenómeno 
tem origem numa reação nos gases da atmosfera terres-
tre, estimulados por ventos solares, mas as auroras bo-
reais permanecem em grande medida como sendo um 
fenômeno de grande complexidade com características 
inegavelmente sugestivas e singularmente fascinantes. 
Exemplo disso é o fenômeno do “aural chorus”, a melo-
dia harmoniosa que pode ser gravada com um sistema de 
captura em baixas frequências durante os episódios da au-
rora boreal.

5. Restrições: Localizado no topo da colina de Ounas-
vaara e com vista para Rovaniemi, o Arctic Hotel deverá 
ser projectado de forma a substituir uma antiga estrutura 
existente. Qualquer intervenção será permitida de acordo 
com as seguintes condições:
• Não exceder 8m de altura;
• Não exceder um total de 3.000m2;

• Fazer parte da área de competição (arquivo .dwg);
• Garantir um design harmonioso com a paisagem 

envolvente.
Além disso, será bom considerar que:
• Os materiais utilizados devem estar em diálogo com 

a paisagem envolvente, mas sendo igualmente com-
patíveis ou distónicos, tradicionais ou de alta tecno-
logia, devendo transmitir uma noção de valorização 
do ambiente natural;

• Todo o complexo deve estar aberto a visitantes, res-
pondendo igualmente às necessidades de visitantes 
com mobilidade reduzida; 

• Todo o complexo deverá ser energeticamente sus-
tentável;

• As edificações existentes serão demolidas;
• Serão ainda permitidas operações de escavação e 

construção de ambientes subterrâneos.
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 > PROGRAMA
Estruturas com formas esféricas, estruturas com cú-
pulas de vidro, casas observatórias. Ao longo dos anos 
surgiram muitas tentativas arquitetónicas de estabe-
lecer um diálogo entre o visitante da Lapónia e o es-
petáculo da aurora boreal. Apesar disso, o desafio de 
encontrar uma conexão bem-sucedida entre a natureza 
e a arquitetura contemporânea ainda é um dos temas 
mais debatidos e atuais da Finlândia contemporânea. É 
como se o antigo e o moderno competissem pela alma 
da paisagem finlandesa numa explosão de abertura ao 
mundo equilibrada por um movimento defensivo, que 
visa proteger as características e a preciosidade de um 
local habituado a uma condição de isolamento. Na ver-
dade, ainda é necessário identificar uma linguagem, 

uma metodologia, uma solução, para tornar acessível um 
dos lugares mais fascinantes do mundo sem comprometer a 
sua identidade. É necessário permitir o usufruto das maravi-
lhas da natureza sem sacrificar aquela sensação de solidão 
e cuidado, que é uma parte fundamental da experiência das 
luzes do Norte. O povo finlandês vive uma ligação profunda 
com a sua terra, e o designer terá de encontrar uma solu-
ção que permita a visita à floresta mantendo o respeito pelo 
espírito do lugar. Só os designs que almejem ir além dos 
modelos tradicionais, com o objectivo de se erguerem como 
santuários da natureza, poderão estabelecer um diálogo efi-
caz com estes lugares místicos. Refúgio, destino de fuga ou 
retiro pitoresco imerso na ruska finlandesa, o Arctic Hotel 
pretende abrir-se a uma ampla variedade de interpretações 
de design que vão desde o turismo de nicho voltado para um 
público-alvo mais exigente, até uma acomodação mais ca-
sual, enraizada em conceitos de aventura e natureza. Será 
de seguida sugerida uma lista de várias possibilidades fun-

cionais, sublinhando que a composição destes cenários, 
a sua integração e características, poderão ser altera-
dos pelo designer, quer seja para adicionar algo ou re-
mover algo; a libertade dos designers é de facto parte 
integrante do concurso. 

1. Arctic Sky Resort: pretende-se o hotel como cen-
tro de uma rede de serviços que visa garantir uma expe-
riência de férias dotada de todo o conforto, aproveitando 
o fenómeno da aurora boreal e da sugestiva localização 
na floresta para dinamizar o turismo de elite. Elegan-
tes suites camufladas no território, um prestigioso res-
taurante e requintadas piscinas abertas à aurora boreal 
são apenas algumas das sugestões possíveis alinhadas 
com esta visão. O acesso às potencialidades do territó-
rio envolvente deve estar de acordo com esta interpreta-
ção de hotel, funcionando de forma autónoma e autos-
suficiente.
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2. Arctic Landscape Hotel: neste caso, o hotel é vis-
to como um ponto de referência para um turismo me-
nos exclusivo, dirigido a amantes da natureza com gosto 
por caminhadas e desportos de inverno. Neste sentido, 
o hotel propõe-se como sendo um ponto de partida ou 
uma plataforma para descobrir as maravilhas da região. 
Um local simples, com serviços essenciais, onde o ruído 
do vento, o calor da lareira e uma combinação requin-
tada de arquitectura e paisagem, constituem a principal 
e mais sugestiva fonte de entretenimento dos turistas 
hospedados.

3. Arctic Sky Center: neste caso, o hotel deverá ser 
planeado como um ponto de referência para aqueles que 
pretendem ter uma experiência que explora ao máximo 
o céu e a floresta como fonte de relaxamento e entre-
tenimento. Poderá ainda oferecer uma escola de des-
portos de inverno e um centro de pesquisa para a com-
preensão e proteção do património natural finlandês. 

Ou seja, um alojamento com funcionalidades e conteúdos 
altamente pedagógicos que através dos cursos intelectuais, 
desportivos ou de formação, culminem no desenvolvimento 
de uma cultura de protecção e promoção do território.

4. Arctic Art Hotel: nesta visão geral, o hotel aparece 
como sendo um destino “híbrido” onde poderá encontrar-se 
uma mistura entre hotel e museu. Um lugar onde o descan-
so beneficia da experiência e fruição artística através de sa-
las de conferências, anfiteatros, instalações permanentes 
e temporárias, ateliers de artistas, alojamentos temáticos 
e singulares. Tudo o referido debaixo do espectáculo das 
luzes do Norte, oferecendo assim um contexto perfeito para 
uma estrutura ímpar em todo o mundo. 
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 > CALENDÁRIO
12/04/2021 inscrições “early bird” – início

16/05/2021 (h 11.59 pm GMT) inscrições “early bird” – fim

17/05/2021 inscrições “standard” – início

13/06/2021 (h 11.59 pm GMT) inscrições “standard” – fim

14/06/2021 inscrições “late” – início

11/07/2021 (h 11.59 pm GMT) inscrições “late” – fim

14/07/2021 (h 12.00 pm - meio-dia - GMT) término da entrega projetos

19/07/2021 reunião júri 

06/09/2021 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: 14/07/2021.

 > PRÊMIOS
1° PRÊMIO
8.000 €

2° PRÊMIO
4.000 €

3° PRÊMIO
2.000 €

GOLD MENTION
500 €

GOLD MENTION
500 €

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 14/07/2021 – 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 
respetivo 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 su-

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

Nome do ficheiro: A1_teamID_AH.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do quadro 
A1 será: A1_123_AH.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 1:500
ii. plantas significativas em escala 1:200
iii. pelo menos uma secção significativa em escala 1:200

Nome do ficheiro: A3_teamID_AH.pdf (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do docu-
mento será: A3_123_AH.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_AH.jpg (ex.: se o ID do grupo é 123, o nome do docu-
mento será: Cover_123_AH.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 descritos 
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 mate-
rial 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;

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

tar os tempos e os modos especificados no concurso. 
2.2. Os participantes devem respeitar as instruções relativamente ao material requerido. 
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 necessario 

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 projeto. 
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: 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 Com-

petição, independentemente do facto de a Organizadora já ter aceite o respectivo 
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. 

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).
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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 Organizado: 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, médias sociais 
e impressos; ii) o direito de divulgar os Materiais ou parte dos Materiais ao públi-
co, sob qualquer forma e por qualquer meio de divulgação e/ou suporte, incluindo 
plataformas em linha, canais de comunicação social e publicação na imprensa.

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, que adquire assim 
o direito exclusivo de exploração económica do projeto, e uma licença 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 publicidade, realizar re-
visões editoriais, criar obras derivadas com base no mesmo, assim 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 
monetário (projetos mencionados e/ou finalistas)- comprometem-se a partir de 
agora, se tal lhes for solicitado, a fornecer ao Organizador 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 Organizador 
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 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 a os 
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. 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, o organizador reserva-se o direito de verificar e co-

letar 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 so-
bre 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 com-

petência exclusiva do tribunal de Bolonha. 
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Dagur Eggertsson é o co-fundador, junta-
mente com Sami Rintala, da Rintala Egger-
tsson Architects, um gabinete de arquite-
tura norueguês, cujas atividades incluem a 
arte pública, a arquitetura e o planejamento 
urbano. Desde a sua fundação em 2007, a 
Rintala Eggertsson Architects desenvolveu 
projetos em todo o mundo e as suas obras 
foram expostas na Bienal de Veneza, no 
museu MAXXI em Roma e no Victoria & Al-
bert Museum em Londres, entre outros. O 
gabinete conquistou prestigiados prêmios 
internacionais ao longo dos anos, incluin-
do o Global Award de Arquitetura Sustentá-
vel, Architizer + Award e o Travel & Leisure 
Award. Os seus projetos e estudos foram 
publicados em famosas revistas internacio-
nais de arquitetura.

Ulla-Kirsikka Vainio formou-se em Arqui-
tectura na Universidade de Tampere, ob-
tendo igualmente em 2019 o seu eMBA  em 
Ciências Administrativas na mesma institui-
ção de ensino.. No período entre 1996 e2010, 
Ulla-Kirsikka geriu o escritório de arquitec-
tura Arkkitehtikonttori Vainio & Ekman, ga-
nhando vários prémios de design. Foi ainda 
Inspectora de Edifícios, primeiro para o Mu-
nicípio de Lempäälä e  posteriormente para 
a Nokia. Mais recentemente em 2020, foi 
eleita Presidente de Câmara Municipal da 
cidade de Rovaniemi.

Nascido em Santiago de Chile em 1976, li-
cencia-se em arquitetura na Pontifícia Uni-
versidade Católica do Chile em 2001. Em 
2007 a Associação Arquitetos do Chile en-
trega-lhe um prémio como melhor arquiteto 
com menos de 35 anos e em 2017 lança uma 
iniciativa que exortava os arquitetos chile-
nos 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 numero-
sas áreas da arquitetura: no setor hoteleiro 
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 Fa-
culdade de Economia da UDP, no setor re-
sidencial com a projetação da Duque House 
que em 2004 obteve um reconhecimento im-
portante na Bienal de Arquitetura de San-
tiago. São numerosas as suas publicações 
nas revistas especializadas difundidas em 
15 países.

Angelo Micheli nasceu em 1959. Em 1986 
formou-se em Arquitetura. Em 1986 fun-
dou o grupo “Solid” e de 1987 a 1988 par-
ticipou no grupo Memphis, coordenado por 
Ettore Sottsass. Sócio do Studio De Lucchi 
de 1988-1998, continua a colaborar com Mi-
chele De Lucchi em projetos relacionados 
com design, arquitetura e gráfica. O seu tra-
balho como arquitecto e designer envolve a 
investigação de projectos contemporâneos 
e também uma investigação pessoal sobre 
o carácter da representação. Ele continua a 
acreditar na importância do design e da pin-
tura como expressões de experiência pes-
soal. Ele está atualmente trabalhando em 
projetos para Autostrade S.p.A., EnelPower, 
Febel, Nescafè, Mandarina Duck, Martinelli 
Illuminazione, RAS, Rheavendors, Solzi Luce 
Telecom e Unilever Best Foods. Ele ocupou 
um cargo de professor no Instituto Europeu 
de Design de Milão desde 1998, no Institu-
to Europeu de Design de Torino desde 2001 
e na Universidade de Arquitetura de Veneza 
(IUAV) desde 2000.
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Depois de formado pela Politécnica de Graz, 
Lukas Rungger iniciou a sua carreira pro-
fissional juntamente com o Prof. Hans Gan-
goly. Posteriormente trabalhou para a Sof-
troom em Londres e finalmente em Milão 
para Matteo Thun. Após o exame nacional 
realizado no IUAV em Veneza, Lukas lidou 
principalmente com projectos na área de 
planeaamento urbano, habitação sustentá-
vel, design de hotéis, lojas, bares e restau-
rantes. Em 2010iniciou o projecto noa* com 
Stefan Rier: uma jovem equipa de arquitetos 
e designers com sede em Bolzano e Berlim 
que tem como principal missão examinar e 
explorar métodos de design interdisciplina-
res, métodos esses em constante desenvol-
vimento e mudança de acordo com os requi-
sitos de design. Membro do Royal Institute 
of British Architecture, é actualmente tam-
bém membro da Ordem dos Arquitectos de 
Bolzano.

Licenciado em Arquitetura pela Escola de 
Arquitetura de Aarhus, Tue Hesselberg Fo-
ged é mestre pela Royal Danish Academy of 
Fine Arts School of Architecture. Co-funda-
dor do estúdio EFFEKT, o trabaho dele con-
centra-se em projetos inclusivos com valo-
res claros e visões tangíveis que respondam 
às necessidades de clientes, usuários e de 
toda a comunidade. Entre as realizações 
mais conhecidas, a Camp Adventure Forest 
Tower (2019) foi incluída na revista Time en-
tre as 100 melhores localizações logo após a 
sua inauguração; enquanto o GAME Street-
mekka Viborg recebeu uma medalha de ouro 
pelo Comité Olímpico Internacional e como 
“arquitetura do ano” por ArchDaily.

Licenciado em arquitetura na Universidade 
de Nottingham com uma especialização em 
desenho ambiental, colabora em Londres 
com Squire & Partners e em Melbourne 
com o gabinete Omiros One Architects dedi-
cando-se a numerosos projetos de renome 
internacional. Parceiro do gabinete Kyriakos 
Tsolakis Architects com sede em Londres e 
em Chipre, em 2016 obtém um prémio no 
Cyprus State Architecture Awards e dedica-
-se ao projeto Women’s Refuge Center no-
meado ao prémio Mies Van der Rohe 2017. 
Hoje é responsável de numerosos projetos 
que se dedicam à sustentabilidade ambien-
tal, como o Troodos Observatory.

Formada em Ciências Tecnológicas e Ar-
quitetura, Tarja Outila trabalhou como Ar-
quitecta Urbana responsável pelo setor de 
Planeamento e Design Urbano da cidade de 
Rovaniemi durante 9 anos. Chefe do depar-
tamento de Uso da Terra no Centro Ambien-
tal da Lapónia, palestrante e pesquisadora 
na Universidade de Ciências Aplicadas de 
Oulu, Tarja dirigiu um escritório de Arqui-
tectura durante o período de 1995 a 2003, e 
também venceu vários concursos de design. 
Com mais de 30 anos de experiência em de-
sign de construção e planeamento urbano, 
Tarja é actualmente desde 2018 Professora 
de Design e Planeamento Urbano na Uni-
versidade de Oulu. 
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Depois de obter o seu Mestrado em Ciên-
cias da Comunicação, Marketing e Turismo, 
Sanna dedicou-se a actividades de prestígio 
relacionadas com a promoção do turismo 
na Finlândia. Membro do Comité de Turismo 
da Câmara de Comércio da Lapónia, édesde 
2010 CEO da Visit Rovaniemi, uma organi-
zação oficial de informação e promoção tu-
rística da cidade de Rovaniemi fundada em 
2007. Devido à sua ligação e proximidade a 
áreas como a  Cultura, Marketing e  Comu-
nicação, Visit Rovaniemitem alcançado ao 
longo dos anos objetivos importantes obten-
do notáveis prémios   como o “International 
Travel Marketing Award” em 2015 e o “Tou-
rist Company of the Year” em 2017.

Licenciado em arquitetura em 1986, colabo-
ra com Renzo Piano entre Génova e Paris. Em 
1992 funda em Paris a empresa Mario Cucinella 
Architects (MCA) e em 1999 inaugura uma nova 
sede em Bolonha. Actualmente é professor na 
Faculdade de Arquitetura Federico II de Ná-
poles, Honorary Professor na Universidade de 
Nottingham na Inglaterra e Guest Professor in 
Emerging Technologies na Technische Univer-
sitat de Munique. Ponto de referência interna-
cional sobre os temas do urbanismo susten-
tável, em 2012 funda Building Green Futures, 
organização sem fins lucrativos cujo objetivo é 
combinar cultura ambiental e tecnologia para 
recriar uma arquitetura que assegure dignida-
de, qualidade e performance respeitando o am-
biente. Numerosos e prestigiosos são os êxitos 
no seu Palmarès: entre os mais recentes há o 
Prêmio RIBA International Fellowship 2016. En-
tre as suas criações mais importantes há o Sino 
Italian Ecological Building (SIEEB) em Pequim, 
a Kuwait School em Gaza, o edifício One Airport 
Square em Acra, Gana, o Polo Ospedaliero San 
Raffaele de Milão.

Ari Vuorentausta obteve o seu MBA na Turku 
Business School e trabalhou como Dire-
tor de Desenvolvimento da Eräsetti Safaris 
e ainda como Director Geral de dois hotéis 
da rede Scandic Hotel durante 4 anos. Em 
seguida trabalhou para a Lapland Hotels 
durante 15 anos até ao presente, sendo  ac-
tualmente CEO da empresa. A Lapland Ho-
tels é uma importante rede de hotéis na Fin-
lândia contando com  17 propriedades que 
se distribuem  desde as paisagens urbanas 
da Finlândia até às paisagens mais naturais 
da Lapónia do Norte..
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