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I  O PRÉMIO 
 

1. O “PRÉMIO CONCRETA atribuído com periodicidade bienal, através do Concurso PRÉMIO CONCRETA design 2009, tem 

como objectivo incentivar a qualidade de produtos com carácter inovativos no âmbito da Península Ibérica e 

especificadamente produtos apresentados no espaço Concreta. O Prémio entende incentivar o espírito de competição no 

melhoramento qualitativo dos produtos, sob a forma de peças ou sistemas, utilizados no sector da construção e divulgar 

através de um reconhecimento público as inovações apresentadas e premiadas.  

2. No âmbito deste concurso e em cerimonia a decorrer durante a realização da Concreta será atribuído ao vencedor como 

prémio um diploma e uma placa especialmente concebida para o efeito. 

3. A atribuição dos Prémios é feita por um Júri, com a composição e nos termos que constam do presente Regulamento. 

 

II CONCURSO 

 

1. ÂMBITO E CONCORRENTES 

1.1 Podem ser alvo de candidatura ao PRÉMIO CONCRETA design 2009 produtos produzidos por empresas expositoras (que 

estejam) presentes no âmbito da Concreta 2009 e que adiram ao presente regulamento. 

1.2 Os produtos apresentados a concurso deverão ter sido concebidos e produzidos, durante o período de 2007 a 2009. 

1.3 São admitidos projectos individuais ou de equipas, desde que a autoria seja claramente identificada e subscrita pelos 

responsáveis da empresa produtora. 

1.4 Os produtos apresentados a concurso devem cumprir os seguintes requisitos: 

• Serem destinados a utilização no âmbito da construção civil; 

• Adequação aos objectivos do prémio; 

• Demonstrarem a capacidade de operar avanços na qualidade estética e tecnológica dos produtos do mesmo tipo, já 

existentes. 

1.5 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

• A capacidade de reflectir avanços no âmbito do Design enquanto disciplina; 

• A originalidade do produto; 

• O carácter inovador; 

• A relação eficaz entre a resolução de problemas funcionais e a sua qualidade estética. 

 

2. JÚRI  

Administrador da AEP (Associação Empresarial de Portugal)    Luís Francisco Valente de Oliveira 

Arquitecto        Pedro Gadanho 

Designer        António Queirós 

Designer        Carlos Aguiar 

Presidente da AICCOPN (Associação Industrias da Construção Civil Obras Publicas do Norte) Manuel Joaquim Reis Campos 

Presidente do Centro Português de Design     Henrique Cayatte 

Presidente do Conselho Directivo Regional Norte da Ordem dos Arquitectos Teresa Novais  

Presidente do Conselho Directivo da Região Norte da Ordem dos Engenheiros Gerardo Saraiva de Menezes 

Representante da CANNATÀ & FERNANDES arquitectos   Fátima Fernandes 
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2.1 O Administrador da AEP, que preside ao júri, tem voto de qualidade. 

2.2 Se alguns dos elementos do Júri detectarem que se encontram em conflito de interesses com as peças apresentadas a 

concurso, estes abandonarão a reunião de Júri durante o período de avaliação das referidas Peças, facto que será registado 

na Acta de reunião. 

 

3. PROCESSO 

3.1 O Processo de selecção e de atribuição do PRÉMIO CONCRETA design 2009 é o seguinte: 

3.2  O Júri faz, por votação, uma primeira selecção das peças apresentadas a concurso. Cada peça será analisada e votada 

individualmente, devendo merecer pelo menos 4 votos favoráveis para ser seleccionada. 

3.3  O Júri selecciona as peças premiadas do seguinte modo: 

 Cada elemento do Júri atribui uma pontuação entre 1 e 5 a cada candidatura. A candidatura com maior número total de pontos 

é considerada vencedora. 

 Se houver empate, o Júri poderá decidir atribuir um prémio ex-equo.  

3.4 As reuniões do Júri são restritas aos elementos que o compõem, devendo das mesmas ser lavradas actas. 

3.5 Ao Júri reserva-se o direito da não atribuição dos Prémios, quando a qualidade dos trabalhos a concurso o não justificar. 

3.6 Das decisões do Júri não há recurso. 

3.7 O Júri poderá decidir atribuir menções honrosas no número máximo de três. 

 

4. APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 As candidaturas ao Prémio serão realizadas através do envio à Secretaria do Prémio até às 17.30 horas do dia 28 de 

Setembro de 2009, de uma Proposta e da Ficha de Candidatura fornecida em anexo, devidamente preenchida em todas as 

suas partes. O envio das candidaturas ao Prémio pode ser feito através do correio, ou em mão própria. Será devolvida ao 

concorrente, via e-mail, cópia da Ficha de Candidatura devidamente numerada e carimbada.  

4.2 A apresentação das Propostas a concurso terá de cumprir as seguintes condições: 

a) Cada Proposta deve ser incluída em invólucro fechado com a indicação do nome ou designação do proponente no 

exterior do mesmo. 

b) A entrega da Proposta deve ser feita até às 17.30 horas do dia 28 de Setembro de 2009 na Secretaria do Prémio. 

4.3. A Proposta deve ser constituída por: 

a) Um mínimo de dois painéis em formato A1 (841 X 594cm) ao alto, colados em suporte rígido leve (tipo k-line), onde se 

incluem todos os conteúdos que o[s] proponente[s] julgue[m] necessários para a apresentação do produto, tais como 

desenhos, fotografias de protótipos, esquemas de aplicação e funcionamento, imagens do produto, fotografias caso este 

já se encontre construído, descrição sucinta do conceito, do processo de construção e da função do produto proposto ao 

Prémio. Os painéis deverão estar identificados no lado inferior com o nome ou designação do proponente, empresa 

produtora, nome do produto, ficha técnica com a identificação do autor ou autores e de eventuais colaboradores, redigida 

de modo a salvaguardar as autorias, as co-autorias e as colaborações; data de projecto e data de produção. 

b) Um dossier com 4 fotos do produto, impressas em formato 150x210mm.  

c) Um CD ou DVD com: ficheiros correspondentes aos painéis entregues, em formato TIF. (com mínimo 300 e máximo 600 

dpi’s de resolução); um ficheiro em formato DOC correspondente ao texto introduzido nos painéis; ficheiros 

correspondentes às 4 fotos do produto inseridas no dossier (e referidas no parágrafo anterior), em formato JPEG ou TIF. 

(com mínimo 300 e máximo 600 dpi’s de resolução). 

4.4. A Ficha de Inscrição deverá ser inserida num envelope e enviada juntamente com o invólucro da Proposta. 

4.5 Os envios de documentação pelo correio devem ser feitos com aviso de recepção e estes deverão chegar à Secretaria do 

Prémio até às 17.30 horas do dia 28 de Setembro de 2009. 

4.6 Todos os documentos deverão ser redigidos em Português ou Inglês.  
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5. DIREITOS DE UTILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO 

O vencedor compromete-se a entregar um original ou um protótipo do produto. 

A AEP compromete-se e tem o direito de expor durante o período da Concreta 2009 os painéis das obras aceites a concurso e 

o original ou o protótipo do produto vencedor. 

A AEP compromete-se e tem o direito de imprimir um desdobrável para divulgação do produto vencedor.  

A AEP tem o direito de utilização, de imagens e elementos entregues no âmbito do concurso e relativas a qualquer uma das 

candidaturas, premiada ou não, quer se trate de inclusão em catálogo, divulgação multimédia ou outra, para acções de 

divulgação multimédia ou outra. 

A AEP compromete-se a mencionar qualquer tipo de divulgação multimédia ou outra, a autoria dos produtos. 

A propriedade intelectual e material deste prémio será sempre exclusivamente do proponente da candidatura.  

 

6. EXCLUSÕES 

6.1 É condição bastante para a exclusão da candidatura de um concorrente, o incumprimento das normas de apresentação das 

obras, estabelecidas as respectivas alíneas do ponto 4 deste regulamento.  

6.2 Não poderão concorrer nem colaborar a qualquer título com um concorrente aqueles que estiverem impedidos pela legislação, 

que legisla os Concursos Públicos, em vigor à data do presente Concurso. 

 

III RESPONSABILIDADES 

 

1. É da inteira e única responsabilidade da CONCRETA, como entidade organizadora, a escolha dos locais, critérios e operações 

de organização e divulgação do “PRÉMIO CONCRETA design 2009”.  

2. A entidade organizadora é a responsável pela divulgação do Concurso. 

3. A entidade organizadora não aceita quaisquer responsabilidades adicionais em relação às explicitamente assumidas neste 

Regulamento, directas ou indirectamente decorrentes deste “PRÉMIO CONCRETA design 2009”. 

4. A AEP reserva-se o direito de uso do nome e projecto premiado para outros fins não considerados neste Regulamento desde 

que com o prévio consentimento da Empresa Produtora/Autores. 

5. As Empresas Produtoras e o(s) Autor(es) dos produtos, ao apresentarem a sua candidatura ao Prémio, declaram aceitar 

integralmente o conteúdo do presente Regulamento, aceitando ainda a divulgação de elementos do trabalho, parcial ou 

integralmente, sem que lhes seja devida alguma compensação. 

6. O Regulamento do concurso estará disponível em www.concreta.exponor.pt; www.arquitectos.pt; www.oasrn.org 

www.aiccopn.pt; www.cpd.pt; www.oern.pt. 

7. Todos os materiais enviados pelos candidatos serão propriedade da entidade organizadora. 

8. Salvo indicação explícita em contrário, para eventuais assuntos específicos do Regulamento e Elaboração da Candidatura, 

todos os contactos devem ser feitos para:  

Secretariado do Prémio 

Cannatà & Fernandes  

Rua Freire de Andrade, 85  

4250-225 PORTO 

Tel. + 351 228329172 

Fax.+ 351 228329173 

e.mail . canatafernandes@netcabo.pt  

9.  Prémios: 

 A peça premiada e todas aquelas seleccionadas serão objecto de uma publicação dedicada ao Prémio. 

 Ao premiado será entregue um Diploma em cerimónia pública, a realizar no âmbito da CONCRETA 2009. 
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 O trabalho premiado poderá ser apresentado em www.concreta.exponor.pt; www.arquitectos.pt; www.oasrn.org  

www.aiccopn.pt; www.cpd.pt; www.oern.pt. 

 
IV – ENTIDADE ORGANIZADORA E SECRETARIADO 

 

1. A entidade organizadora do Prémio é a CONCRETA  

2. Secretariado do Prémio: 

Cannatà & Fernandes  

Rua Freire de Andrade, 85  

4250-225 PORTO 

Tel. + 351 228329172 

Fax.+ 351 228329173 

e.mail . canatafernandes@netcabo.pt  

 

Regulamento validado pelo Centro Português de Design 

 

 


