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CONCURSO DE DESENHO 
Paixão pelo Desenho – Lisboa Desenhada. 2015  

 

REGULAMENTO  
1. Enquadramento  
 
a. O presente concurso é uma iniciativa conjunta do Departamento de Arquitetura, do 
Departamento de Urbanismo e do Departamento de Cinema e Artes dos Media da Universidade 
Lusófona de Lisboa (ULHT), que visa estimular a colaboração dos diversos intervenientes 
praticantes de processos criativos ligados ao desenho como ferramenta conceptual e analítica. 
 
b. Esta ação visa eleger um desenho que contribua fortemente para a divulgação desta prática, 
identificada como marca importante no domínio da técnica e da expressividade.  
 
c. Por último, pretende marcar um novo posicionamento do desenho face aos vários segmentos 
de atividade académica e profissional dentro e fora da ULHT. 
 
 

2. Objeto  
a. O presente concurso tem como objeto a criação de um desenho sobre o tema: Paixão pelo 
Desenho – Lisboa Desenhada.  
 

 
3. Requisitos específicos  
Os trabalhos a concurso deverão ter em conta os seguintes requisitos:  
 
a. O desenho deve ser executado em folha formato A3 (gramagem ou espessura indeterminada, 
com ou sem textura);  
 
c. O desenho deve ser livre sem auxílio de régua;  
 
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 18 anos; (alunos ou não alunos da ULHT) 
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b. As candidaturas são apresentadas de forma individual, sendo que cada concorrente pode 
participar apenas com um desenho.  

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

d. Nenhum professor 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. Os desenhos poderão vir a estar presentes em várias 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.  
 
c. 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.  
 
 

6. Júri e critérios de avaliação  
As propostas a concurso serão avaliadas através de uma votação online em 
https://desenholusofona.wordpress.com/ e também por parte de um júri constituído pelos 
seguintes elementos:  
Direção do Departamento de Arquitetura ULHT  
Direção do Departamento de Urbanismo ULHT 
Direção do Departamento de Cinema e Artes dos Media ULHT 
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. 
O resultado do concurso será comunicado aos participantes através do endereço de email, e 
divulgado em várias plataformas de comunicação e no blog de desenho : 
https://desenholusofona.wordpress.com/  
 

 
7. Prémios  
Serão atribuídos três prémios: 
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; 

https://desenholusofona.wordpress.com/
https://desenholusofona.wordpress.com/
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 Certificado de participação com menção ao prémio; 

 Inscrição gratuita em um dos cursos do Departamento de Arquitetura, Urbanismo ou 
Artes dos Media. 

 Redução de 20% na 1ª propina do curso escolhido. 
 
 
 
2º Classificado  

 Estojo CARAN D´ACHE; 

 
 Certificado de participação com menção ao prémio; 

 Inscrição gratuita em um dos cursos do Departamento de Arquitetura, Urbanismo ou Artes dos 

Media. 

 Redução de 10% na 1ª propina do curso escolhido. 
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3º Classificado  
 Estojo CARAN D´ACHE; 

  
 Inscrição gratuita em um dos cursos do Departamento de Arquitetura, Urbanismo ou Artes dos 

Media. 

 

8. Calendarização do concurso  
Prazo de entregados desenhos a concurso – 30 de Março 2015, até às 18h00. 
 
Conclusão da Votação e avaliação do júri – até 20 de Abril 2015 
 

9. Local de entrega  
As propostas deverão ser entregues no Departamento de Arquitetura, Gabinete P.1.15 
Universidade Lusófona 
Campo Grande, 376 
1749-024 Lisboa - Portugal 


