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Introdução

Uma ilha vulcânica coberta de neve e gelo, a Islândia é 
um país belíssimo, mas não o lugar mais fácil do planeta 
para encontrar alimentos cultivados localmente. A Bee 
Breeders, em parceria com o Vogafjós Farm Resort, 
estão a aceitar candidaturas para o seu concurso 
Iceland Greenhouse Restaurant

Os participantes estão encarregados de criar um 
conceito para um restaurante que combine a agricultura 
orgânica em recinto fechado com uma estética 
unicamente islandesa. Os projetos terão de fornecer 
soluções práticas, incorporando conceitos de 
agricultura em recinto fechado durante todo o ano, com 
um espaço confortável para acomodar cerca de 100 
hóspedes, todos com vista para os banhos termais azuis 
leitosos de Mývatn de um lado e para o vulcão Hverfjall 
do outro.
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Tomates numa estufa © Lukasz Szwaj



Aurora Boreal, Mývatn, Iceland © Vincent Guth do Unsplash
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Região de Mývatn

Mývatn é uma região espectacular no norte da Islândia, 
que abriga algumas das
maravilhas naturais mais imponentes do país e é 
considerada a Capital das Auroras Boreais da Islândia. A 
região do lago abriga o quarto maior corpo de água da 
Islândia, o Lago Mývatn, que tem 36,5 quilómetros 
quadrados de tamanho e abriga uma variedade de 
maravilhas naturais e vida selvagem.

Fazendo parte do Círculo de Diamantes - uma rota de 
viagem popular no norte da Islândia - o Lago Mývatn e a 
região circundante são um local idílico para ir observar 
aves ou pescar, ou para relaxar nas nascentes termais 
naturais e explorar a assustadoramente bela fortaleza 
de lava de Dimmuborgir. Naturalmente, um das 
atrações mais espectaculares são as próprias Auroras 
Boreais, que são mais frequentemente avistadas na 
região norte da Islândia.



Vista aérea da cratera de Hver�all © worldclassphoto
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Hverfjall

O vulcão Hverfjall é um dos vulcões mais bonitos da 
Islândia, com uma grande cratera de explosão circular 
que tem cerca de 140 metros de profundidade e 1000 
metros de largura. Isto torna-o numa das maiores 
crateras de explosão do mundo, e um local 
impressionante para visitantes e turistas.

A cratera foi criada durante uma explosão vulcânica há 
cerca de 2800-2900 anos atrás, com um deslizamento 
de terras no lado sul da cratera que ocorreu anos mais 
tarde sendo responsável pela rutura na forma redonda 
da montanha. Durante a Era do Assentamento, Hverfjall 
foi quase engolido pela lava que fluía de Svortuborgir, 
no extremo sul de Namafjall.

Atualmente, existem dois caminhos para a borda da 
cratera, um pelo noroeste e outro pelo sul, sendo todas 
as outras rotas estritamente proibidas por razões de 
segurança.



Paisagem terrestre rochosa de Dimmuborgir no verão/outono Islândia © Harry Painter
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Yule Lads

Os Yule Lads são criaturas do folclore islandês, 
assumindo o papel de trapaceiros maliciosos que 
vivem na Fortaleza Negra de Dimmuborgir em Mývatn. 
Tidos como filhos de um troll assassino, os Yule Lads 
têm uma forte ligação com as tradições do Natal 
islandês, como o nome indica. São eles os responsáveis 
por deixar pequenos presentes nos sapatos que as boas 
crianças colocaram nos parapeitos das janelas e deixar 
batatas para aqueles que se portam mal.

A sua mítica casa em Dimmuborgir é uma coleção 
misteriosa de penhascos e pilares de lava 
extraordinários, formados por lagos de lava que 
retorcem e formam estruturas de pedra escura.



Banhos Termais de Mývatn, uma lagoa geotérmica quente no nordeste da Islândia © Ververidis Vasilis
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Banhos Termais de 
Mývatn (Jarðböðin 
við Mývatn)
Os Banhos Termais de Mývatn são uma das atrações 
turísticas mais populares da região, permitindo aos 
visitantes experimentar esta tradição secular de banhos 
em águas termais naturais. Os hóspedes podem 
experimentar um vapor relaxante que vem de fissuras 
que ocorrem naturalmente nas profundezas da 
superfície da terra, e depois caminhar na água 
geotérmica quente extraída de uma profundidade de 
2500 metros.

As águas termais contêm uma mistura única de 
minerais, silicatos e microrganismos geotérmicos que 
fazem maravilhas tanto para a pele como para o 
espírito.



Cow Café, comida orgânica no Voga�ós Farm Resort; https://www.voga�osfarmresort.is
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Vogafjós Farm 
Resort
Localizado na costa leste do Lago Mývatn no norte da 
Islândia, o Vogafjós Farm Resort é uma casa de 
hóspedes familiar, rodeada por uma paisagem 
islandesa de cortar a respiração. A quinta é propriedade 
e operada pela mesma família há quase 120 anos, e 
funciona como uma exploração pecuária mista de 
quase 120 ovelhas e cerca de 40 vacas e gado.

Com vista para rochas de lava e bétulas em contraste 
com os arredores áridos, é o local perfeito para avistar 
as auroras boreais e visitar as águas termais 
geotérmicas próximas, pelas quais a Islândia é famosa.

O Vogafjós Farm Resort e seu Cow Café que serve 
comidas orgânicas são famosos entre os islandeses e 
visitantes, oferecendo comidas caseiras locais, como 
truta defumada, cordeiro cru defumado, além de 
mozarela e outros queijos feitos com o leite das suas 
próprias vacas. O café também coze o seu próprio pão 
de centeio fresco de Geysir, que na verdade é cozido no 
solo pelo calor geotérmico da região.

O Vogafjós Farm Resort oferece uma experiência "de 
perto e pessoal" nos jantares no seu Cow Café, com os 
visitantes a poder observar as vacas a partir do café ou 
a aventurar-se na vacaria para lhes fazer carinho ou até 
experimentar leite fresco em primeira mão.

Com uma vista deslumbrante do Lago Mývatn, o Cow 
Café de Vogafjós é uma experiência enriquecedora e 
orgânica, incorporando produtos diretamente da 
quinta ou de locais próximos, assegurando que apenas 
alimentos locais de alta qualidade são servidos tanto 
aos habitantes locais como aos visitantes.
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O Voga�ós Farm Resort oferece uma experiência "de perto e pessoal" em jantares; https://www.voga�osfarmresort.is Os visitantes do Cow Café podem observar as vacas a partir do café; https://www.voga�osfarmresort.is

O local do concurso está a uma curta distância das duas casas de hóspedes existentes no Voga�ós Farm Resort, 
ao norte do famoso Cow Café do resort; https://www.voga�osfarmresort.is
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O concurso
Iceland Greenhouse Restaurant

O concurso Iceland Greenhouse Restaurant é uma 
colaboração com o Vogafjós Farm Resort, localizado a 
leste do Lago Mývatn. Para este concurso, os 
participantes estão encarregados de conceber um 
restaurante com conceito de estufa. Os alimentos 
frescos e cultivados localmente são escassos na 
Islândia, particularmente durante os meses de inverno. 
O Concurso Iceland Greenhouse Restaurant da Islândia 
está a aceitar candidaturas de projetos de uma estufa 
que também funcionaria como restaurante com 
refeições no local. A estufa permitiria à Quinta Vogafjós 
cultivar legumes, frutas e bagas para saladas que 
poderiam depois ser servidos no restaurante, 
oferecendo aos hóspedes uma experiência imersiva, 
bem como comida deliciosa produzida localmente.

Os projetos para o Restaurante Greenhouse teriam de 
acomodar cerca de 100 hóspedes e incluir comodidades 
padrão, tais como uma cozinha de tamanho apropriado, 
instalações de armazenamento, e casas de banho. Os 
proprietários gostariam de desenvolver um restaurante 

em que os clientes pudessem ver como se cultiva a 
comida que vão comer, combinado com uma vista da 
água mineral azul leitosa dos Banhos Termais de 
Mývatn Nature de um lado e do vulcão Hverfjall do 
outro.

Os proprietários também querem incluir uma sala 
polivalente que possa ser utilizada para vários eventos 
diferentes, tais como noites de cinema e aulas de yoga. 
Qualquer funcionalidade adicional pode ser sugerida, 
quando apropriado. As fontes quentes naturalmente 
aquecidas podem ser utilizadas como fonte de 
aquecimento, mas não é um requisito obrigatório.

Uma vez que os projetos vencedores serão 
considerados para construção, o júri considerará 
projetos que se concentrem em técnicas de construção 
amigas do ambiente e rentáveis, de acordo com a 
reputação da Islândia como um dos países mais 
ecológicos da Europa.



Programa de 
construção
O PROGRAMA DE CONSTRUÇÃO é flexível, aberto a modificações e 

estratégias de desenvolvimento melhoradas.

Área de jantar (100 pessoas)

Cozinha

Sala polivalente

Jardim de estufa (tamanho não especificado)

Depósito

Casas de banho

Estacionamento (5 autocarros e 50 carros)

A área total de construção recomendada é de 
2000 m2, com potencial para expandir a zona de 
estufa até 5000 m2 no futuro
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O local do concurso

COORDENADAS DO LOCAL:
@65.6311647,-16.8507314

Os proprietários gostariam de desenvolver um 
restaurante em que os clientes pudessem ver como se 
cultiva a comida que vão comer, combinado com uma 
vista da água mineral azul leitosa dos Banhos Termais 
de Mývatn de um lado e do vulcão Hverfjall do outro.

CAD, PLANO DO SITE EM PDF, FOTOGRAFIAS E VÍDEO ESTÃO 
DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD EM 
ARCHITECTURECOMPETITIONS.COM/ICELANDRESTAURANT 
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LOCAL DO CONCURSO
Lago Mývatn

Vulcão Hverfjall

Caverna Grjótagjá
Banhos Termais de Mývatn 
(Jarðböðin við Mývatn)
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LOCAL DO CONCURSO

Banhos Termais de Mývatn 
(Jarðböðin við Mývatn)
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ESCALA 0M 50M N^

LOCAL DO CONCURSO

Banhos Termais de Mývatn 
(Jarðböðin við Mývatn)

Os edifícios não estão 
autorizados a evitar a 
obstrução da vista para 
os visitantes dos 
Banhos Termais de Mývatn

PLANTA DO LOCAL DO CONCURSO
AS PLANTAS DO LOCAL EM PDF E O CAD ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD EM
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant
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LOCAL DO CONCURSO
AS FOTOGRAFIAS E OS VÍDEOS DO SITE ESTÃO DISPONÍVEIS PARA DOWNLOAD EM
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant
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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 
dos concursos, como se segue:

Prémios
Prémio monetário

Premiação «O Favorito do Vogafjós Farm Resort»

1,000 €

10,000 €
Fundo do prémio total

Prémio para o 1.º colocado

5,000 €
Prémio para o 2.º colocado

2,000 €
Prémio para o 3.º colocado

1,000 €

+ 6 menções honrosas
Bee Breeders Green Award

500 €



17

Prémios
Prémios especiais

ARCHHIVE Prémio para Estudantes

500 € Prémio em dinheiro  +  

50 € cartão de presente do ARCHHIVEBOOKS.com

Mais informações acerca dos prémios especiais em 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant 



Prémios

Construção
Como o Vogafjós Farm Resort manifestou interesse na 
construção da estufa, os projetos terão de estar em 
conformidade com o aspeto e o objetivo do contexto, 
tendo ao mesmo tempo o potencial de se tornar um 
marco emblemático por direito próprio.
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Certificados
A Bee Breeders reconhecerá o excelente desempenho 
de todos os vencedores e menções honrosas com 
Certificados de Realização.

Publicações
Os vencedores receberão cobertura internacional dos 
meios de comunicação social de arte e design e serão 
apresentados no site da Bee Breeders.

Todos os parceiros da comunicação social que se 
comprometeram a apresentar os vencedores do 
concurso nas suas publicações estão listados em 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant



Data de encerramento para perguntas e respostas
17 DE NOVEMBRO DE 2021
A fim de garantir a igualdade de oportunidades a todos os participantes 
no concurso, nenhuma nova pergunta será respondida após este prazo!

Data de encerramento da inscrição
11 DE NOVEMBRO DE 2021

Data de encerramento para submissão
15 DE DEZEMBRO DE 2021 (11:59 p.m. GMT)

Anúncio dos vencedores
24 DE FEVEREIRO DE 2022

Ainda é possível participar neste concurso após os prazos preliminares, 
no entanto, será cobrada uma taxa de inscrição tardia mais elevada.

Calendário do concurso

Inscrição Antecipada
8 DE JUNHO - 13 DE JULHO

Inscrição Prévia
14 DE JULHO - 16 DE SETEMBRO

Inscrição de Última Hora
17 DE SETEMBRO - 11 DE NOVEMBRO

Prazos preliminares de registo

19
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Descontos para 
estudantes de 
arquitetura
Os organizadores de concursos de arquitetura Bee 
Breeders gostariam de ouvir representantes de 
universidades, escolas, e faculdades 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 
sobre si e sobre a sua universidade/escola.

Observe que apenas funcionários universitários 
reconhecidos se podem inscrever para a tarifa de 
estudante reduzida.

Taxas de inscrição

As taxas de inscrição estão listadas 
no website do concurso 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant



Conteúdo 
recomendado 
para submissão
•   Visualizações e impressões do artista para ilustrar 

como a proposta se enquadra na qualidade, valor e 
significado do contexto proposto.

•   Projetos conceituais que salientam que todos os 
aspetos do projeto são da mais alta qualidade e de 
acordo com o resumo do projeto e o local proposto.

•   Os principais pontos das plantas e cortes propostos, 
múltiplas perspetivas internas e externas 
demonstrando a qualidade espacial do edifício, bem 
como as necessidades operacionais e requisitos de 
acessibilidade.

•   Demonstração da viabilidade do projeto em relação 
ao ambiente, condições climáticas, ciclo de vida e 
utilização responsável dos materiais.

•   Demonstração da construção, materialidade, funções, 
gestão e manutenção do projeto; abordagem ao 
ambiente e sustentabilidade

Requisitos de 
submissão

•   Requisitos de submissão (4) quadros de 
apresentação A2 orientados para a paisagem (não 
deve exceder 5 MB) com esboços, renderizações, 
plantas, secções, elevações, diagramas e/ou outras 
ferramentas de apresentação para explicar as suas 
propostas.

•   Nenhum ficheiro de vídeo é aceite.
•   Toda a informação fornecida por escrito deve ser em 

inglês.
•   Todas as submissões devem ser carregadas através 

do painel de carregamento do 
architecturecompetitions.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
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Conjunto de 
produtos a 
apresentar
•   Planeamento urbano (escala sugerida 1:500 ou 1:1000)

•   Elevações da rua (escala sugerida 1:50)

•   Secções primárias (escala sugerida 1:50)

•   Planta/s primária/s (escala sugerida 1:50):

•   Secções ampliadas e elevações destacando espaços ou 
relações chave (escala sugerida 1:10)

•   A axonometria fornece informações acerca de sistemas 
de construção ou ilustra os principais conceitos 
arquitetónicos

Observe que o CONJUNTO DE PRODUTOS A ENTREGAR 
listado acima é apenas uma sugestão. Os participantes 
podem optar por utilizar a lista completa, uma seleção 
da mesma, ou propor um conjunto completamente 
diferente que explicaria a sua conceção da forma mais 
eficiente.
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•   Diagramas

•   Circulação

•   Espaço público versus espaço privado

•   Iluminação

•   Paisagismo

•   Transporte

•   Sistemas de energia

•   Paisagens urbanas/relações urbanas

•   Detalhes (escala sugerida 1:5)

•   Envelope

•   Materiais chave

•   Local ou paisagem

•   Perspetivas

•   Espaços interiores primários

•   Localizações do local principal



Júri

A lista e as biografias dos membros do júri estão 
publicadas em 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant

Os participantes são aconselhados a pesquisar tanto o 
local de trabalho como estudos de casos anteriores 
semelhantes como parte do processo de conceção. São 
seleccionados 6-9 membros do painel de jurados para 
cada concurso. A Bee Breeders reserva-se o direito de 
acrescentar/remover os membros do júri a qualquer 
momento.
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Os membros do júri não serão em caso algum 
contactados pelos participantes do concurso ou pelos 
seus representantes. Os participantes que tentarem 
contactar membros do júri serão desclassificados. 
Todas as comunicações relacionadas com a competição 
devem ser feitas exclusivamente com o pessoal da Bee 
Breeders. Para qualquer questão, contacte-nos em 
info@architecturecompetitions.com

Iceland Greenhouse Restaurant é um concurso que 
incentiva os participantes a testar ou redefinir 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.

A Bee Breeders está empenhada em selecionar os 
profissionais mais qualificados da indústria para 
compor os seus painéis de jurados. O júri é constituído 
por arquitetos e profissionais de outras formações que 
são relevantes para o tema do concurso, para garantir 
que os resultados do concurso sejam o mais objetivos 
possível.

Confira aqui a lista de jurados convidados de concursos 
anteriores – architecturecompetitions.com/guest-jury



Conte a sua 
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 as respostas 
às suas perguntas, para que possam apresentar o 
material relevante a tempo.

Vídeo e entrevista

Leia mais acerca:

A submissão do vídeo – architecturecompetitions.com/submit-movie

Explore aqui os filmes recebidos dos vencedores do concurso de arquitetura da Bee 
Breeders e as menções honrosas - vimeo.com/channels/1648488

A entrevista – architecturecompetitions.com/interview
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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.

Piscina com água geotérmica fervente em Hveravellir, no coração da Islândia © Filip Fuxa



Termos e Condições Completos do Concurso: 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant/terms 

© Bee Breeders 
Organizadores de Concursos de Arquitetura

info@architecturecompetitions.com
architecturecompetitions.com

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

As seguintes informações estão disponíveis para 
download em 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant:
•   Resumo completo do concurso
•   Fotografias do local e do contexto
•   Plano e secções do local em CAD e PDF

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.

Parceiros de 
Comunicação 
social
Todos os parceiros da comunicação social que se 
comprometeram a apresentar os vencedores do 
concurso nas suas publicações estão listados em 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant

Para potenciais parceiros de comunicação social que 
também estejam interessados em cobrir o presente 
concurso e os seus vencedores, contacte-nos em 
info@architecturecompetitions.com 

O kit de imprensa do concurso (em inglês) e os banners 
estão disponíveis em 
architecturecompetitions.com/IcelandRestaurant/press


