
 

CONCURSO DE DESENHO 
Departamento de Arquitetura da ECATI (CET de Desenho; Pós-Graduação em Revitalização e Gestão de Núcleos Históricos; Mestrado Integrado em Arquitetura) 

Paixão pelo Desenho, Arquitetura-Desenhada 
 

 

19 julho e 09 setembro ´13 

Sala G.3.4 Universidade Lusófona, Campo Grande, 376, 1749-024 Lisboa 
 

 

 

 

 

       

http://arquitetura.ulusofona.pt   https://www.facebook.com/DepArquitecturaULHT   http://desenholusofona.wordpress.com/ 

http://arquitetura.ulusofona.pt/
https://www.facebook.com/DepArquitecturaULHT
http://desenholusofona.wordpress.com/


 

REGULAMENTO 

 

1. Enquadramento 

 
a. O presente concurso é uma iniciativa do Departamento de Arquitetura da 

ULHT, que visa estimular a colaboração com a comunidade envolvente, 

possibilitando a elaboração de um trabalho com grande criatividade 

precedente de um contato académico com visibilidade e possível 

continuidade. 

 
b.  Esta ação visa criar um desenho que contribua fortemente para a 

divulgação e estimulo desta prática, com a identificação do desenho como 

marca importante na promoção do gosto pela arquitetura na sociedade. 

 
c.  Por último, pretende marcar um novo posicionamento do desenho face a 

este segmento de atividade, com o desenvolvimento de um programa 

académico com mais expressão dentro e fora do universo da ULHT, 

nomeadamente no novo Curso Tecnológico de Desenho, na Pós-

Graduação em Revitalização e Gestão de Núcleos Históricos e no Mestrado 

Integrado em Arquitetura. 

 

2. Objeto 

a. O presente concurso tem como objeto a criação de um desenho sobre o 
tema: Paixão pelo Desenho, Arquitetura-Desenhada. 

 
b. Este desenho deve representar a liberdade criativa do ato de desenhar 

uma ideia, projetada na materialização espacial da arquitetura. 
 

 

3. Requisitos específicos 
 

Os trabalhos a concurso deverão ter em conta os seguintes requisitos: 
a. O desenho deve ser executado presencialmente no espaço disponibilizado 

pela ULHT de acordo com a data e o horário estabelecido; 
 

b. As folhas e os materiais riscadores são da responsabilidade do candidato, 
que deverá fazer-se acompanhar dos respetivos elementos que lhe 
permitam efetuar o desenho; 



 
c. O desenho deve ser livre sem auxílio de régua; 

 
d. O desenho deve ser executado em folhas formato A4 (gramagem ou 

espessura indeterminada, com ou sem textura); 
 

e. O desenho pode ser feito com qualquer material riscador, e a 
utilização de cor é livre (exemplo: lápis, carvão, barras de grafite, 
canetas, tinta, pincel….). 

 
 
 

4. Concorrentes e candidaturas 
 

São admitidas a concurso as propostas que respeitem integralmente as exigências e 
prazos estabelecidos no presente Regulamento. 

 
a. O concurso é dirigido a todos, portugueses e estrangeiros, residentes e não 

residentes em Portugal, com idade superior a 17 anos;  

b. As candidaturas são apresentadas de forma individual, sendo que cada 
concorrente, pode apresentar apenas um desenho.  

c. Cada desenho apresentado terá de se fazer acompanhar da Ficha de 
Inscrição anexa ao presente documento devidamente preenchida e 
assinada. 

d. Cada desenho deve ser acompanhado também da Declaração anexa ao 
presente regulamento, devidamente preenchida e assinada. 

e. Nenhum professor do Departamento de Arquitetura da ULHT ou membro 
do júri poderá concorrer, impedimento que se aplica, igualmente, aos seus 
parentes ou afins até ao segundo grau. 

 
 

 
5. Direitos de autor 

 
a. Os participantes poderão apenas apresentar propostas que sejam 

inteiramente novas, originais e exclusivamente da sua autoria, sendo 
responsáveis pela utilização indevida de elementos de terceiros, nos 
termos e com os efeitos previstos na legislação aplicável.  

 
b. A ULHT poderá ceder, aos demais departamentos do universo académico, 

os direitos de autor e de utilização do desenho, sem necessidade de 
comunicação ou autorização do autor.  

 
c. Os desenhos poderão vir a estar presentes em todo o tipo de peças de 

comunicação, em suporte físico ou através de meios de telecomunicação, 
ou publicação nomeadamente: cartazes, sinalética académica, exposições, 
site, e demais suportes utilizados pela ULHT. 

 



d. Não poderá ser imputada à ULHT qualquer responsabilidade e, ou prejuízo 
por uso indevido, abusivo ou ilegal de direitos de terceiros, respondendo 
os concorrentes, em todos os casos, diretamente perante os mesmos.  

 
e. O trabalho premiado passará a ser da exclusiva propriedade da ULHT, 

assim como todos os direitos de publicação e utilização respetivos. 
Salvaguarda-se a futura possibilidade de a ULHT proceder a alterações de 
cores, tamanhos, ou outras, no desenho e elementos do seu universo, não 
carecendo, para isso, da autorização prévia do autor.  

 
 

 

 
6. Júri e critérios de avaliação 

 
As propostas a concurso serão avaliadas por parte de um júri constituído pelos 
seguintes elementos:  

 

Direção do Departamento de Arquitetura 

Representante dos professores do curso de Arquitetura  

Representante da conceção e organização do concurso  

Convidado externo 

 
 
 

O Júri delibera com total independência e liberdade de critério, por maioria dos votos 
dos seus membros, cabendo ao Presidente o voto de qualidade em caso de empate.  
 
O Prémio poderá não ser atribuído, caso o Júri considere, por maioria, que as obras 
apresentadas a concurso não têm a qualidade exigida.  
 
As decisões do Júri são irrecorríveis.  

 
Haverá três desenhos premiados e um Prémio Categoria de atual aluno do 
Departamento de Arquitetura da ULHT. 
 
O resultado do concurso será comunicado aos participantes no site do Departamento 
de Arquitetura e através do endereço de email. 

 
 
 

7. Prémios 
 

Serão atribuídos três prémios e um prémio categoria de atual aluno do Departamento 
de Arquitetura da ULHT. 

 
 
 



1º Classificado   
 
Caixa de lápis de cor Prismallo Vintage Edition- uma edição limitada da gama 
prismalo, que recupera o design da primeira caixa da CARAN D´ACHE. 

               
   

Inscrição gratuita em um dos cursos do Departamento de Arquitetura da ECATI 
(CET de Desenho; Pós-Graduação em Revitalização e Gestão de Núcleos 
Históricos; Mestrado Integrado em Arquitetura) e redução de 20% na 1ª 
propina do curso escolhido. 

 
 
 
2º Classificado 

 
 

Material de desenho  Staples 
 
Inscrição gratuita em um dos cursos do Departamento de Arquitetura da ECATI 
(CET de Desenho; Pós-Graduação em Revitalização e Gestão de Núcleos 
Históricos; Mestrado Integrado em Arquitetura) e redução de 10% na 1ª 
propina do curso escolhido. 

 
 
 

3º Classificado  
 

 

Material de desenho  Staples 
 

Inscrição gratuita em um dos cursos do Departamento de Arquitetura da ECATI 
(CET de Desenho; Pós-Graduação em Revitalização e Gestão de Núcleos 
Históricos; Mestrado Integrado em Arquitetura). 

 
 



 
 
Prémio categoria atual aluno do Departamento de Arquitetura da ULHT 

 
Caixa de lápis de cor Prismallo Vintage Edition- uma edição limitada da gama 
prismalo que recupera o design da primeira caixa da CARAN D´ACHE. 

               
 

 

8. Calendarização do concurso 
 

Divulgação do Concurso   
19 de junho de 2013 

 

1ª Sessão: Data para Execução e Receção dos desenhos 
19 de julho de 2013 das 15h às 20h 
 (Sala G.3.4 Universidade Lusófona, Campo Grande, 376, 1749-024 Lisboa)   
 

2ª Sessão: Data para Execução e Receção dos desenhos  
09 de setembro de 2013 das 15h às 20h 
 (Sala G.3.4 Universidade Lusófona, Campo Grande, 376, 1749-024 Lisboa)  

 

Anúncio dos Resultados  
16 de Setembro de 2013 

 

Levantamento de desenhos não selecionados na coordenação de arquitetura  
até 30 de setembro de 2013  
Departamento de Arquitetura ECATI/ULHT Universidade Lusófona, Campo Grande, 
376, 1749-024 Lisboa 
 
Entrega dos prémios  
dia 23 de setembro 18h  



 
 

 
9. Motivos de exclusão 

 
Só serão admitidas a concurso as propostas que preencham os requisitos acima 
enunciados. 

 

 

10.  Disposições Finais 
 

A participação neste concurso implica a aceitação de todo o regulamento.  
Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo júri do concurso.  
Todos os desenhos deverão ser inéditos e originais e deverão ser criações dos próprios 
concorrentes, sem nunca terem sido divulgados a nível nacional ou internacional.  
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do email da organização: 
filipa.oliveira.antunes@gmail.com 
ou  
Departamento de Arquitetura ECATI/ULHT Universidade Lusófona,  
Campo Grande, 376, 1749-024 Lisboa 
Telf. 217 515 500 - ext. 2404 
pspedrosa@ulusofona.pt 

 
 
 
 

As propostas deverão ser executadas e entregues na:  
 

Sala G.3.4 Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa  
 

Campo Grande, 376 

1749-024 Lisboa, Portugal 

 

Apoios: 
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 Ficha de inscrição  
 
 

Nome:________________________________________________________________________  

Morada: ______________________________________________________________________  

Telefone / Telemóvel: ___________________________________________________________  

Correio Eletrónico: _____________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________, ______de _________________________de 2013 

O Concorrente  

___________________________________________________  

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 

 



 

 Declaração  
 
Eu, __________________________________________________________________________, 

nascido a __/__/____, portador do Cartão do Cidadão nº ______________________________, 

ou o Bilhete de Identidade nº ______________________, emitido em___________ de______, 

pelos Serviços de Identificação Civil de _______________, com o NIF ____________________, 

e residente na _________________________________________________________________, 

com o código postal ____________________, localidade_______________________________, 

na qualidade de autor do desenho candidato ao concurso Paixão pelo Desenho, Arquitetura – 

Desenhada da ULHT, levado a cabo pelo Departamento de Arquitetura da ULHT de Lisboa, 

depois de ter tomado conhecimento das condições constantes no respetivo Regulamento, 

declaro, para os devidos efeitos, que, sem quaisquer reservas, aceito as mesmas e que a obra a 

concurso, de minha autoria, não prejudica quaisquer direito a terceiros.  

 

 

 

 

 

 

__________, ______de _________________________de 2013 

O Declarante,  

__________________________________________  

(Assinatura conforme documento de identificação) 


