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I. OBJETIVOS DO PRÉMIO

O Prémio Internacional Larus - Design Urbano destina-se a premiar projetos e 
equipamentos de Mobiliário Urbano. Os seus objetivos são:

- Reconhecer projetos e premiar o mérito de novos autores;

- Valorizar trabalhos com um impacto social e económico positivo no urbanismo das 
cidades e na qualidade de vida dos cidadãos;

- Promover o conhecimento, a qualidade, a originalidade e a inovação do Design Urbano.

II. DESTINATÁRIOS DO PRÉMIO

O Prémio Internacional Larus - Design Urbano é dirigido a:
Candidatos A: Estudantes de licenciatura, mestrado ou doutoramento nas áreas de 
Design, Design de Equipamento, Design de Produto e Arquitetura, a nível individual ou 
integrados em equipa (máximo 4 elementos).

Candidatos B: Designers ou qualquer profissional responsável pela criação de peças/
linhas de Mobiliário Urbano e de projetos de Arquitetura Paisagística, a título individual 
ou inseridos em Empresas, Ateliers ou Câmaras Municipais.
  

III. CATEGORIAS

CATEGORIA 1 – Prémio Academia
Projetos de equipamento urbano elaborados no âmbito de licenciatura, mestrado ou 
doutoramento, nos últimos 2 anos. O tema é livre e incluem-se todos os elementos e 
objetos integrantes da paisagem urbana, destinados ao uso no meio urbano. 

CATEGORIA 2 – Prémio Profissional
Peças ou linhas de equipamento urbano projetados/executados nos últimos 2 anos.

PRÉMIO CARREIRA - O Prémio Internacional Larus - Design Urbano irá atribuir o Prémio 
Carreira a uma personalidade que se tenha destacado pela sua carreira profissional e 
cívica, que seja uma referência para os seus pares e para a sociedade e contribua para a 
afirmação do Design no mundo.
 

IV. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SUAS PONDERAÇÕES

As candidaturas são avaliadas por um Júri tendo em conta os seguintes critérios:
- Qualidade do Projeto (adequabilidade ao programa, ao local e inovação da solução) - 40%;
- Sustentabilidade da Solução (integração ambiental) - 30%;
- Qualidade da Peça ou Linha ao nível da Manutenção, Materiais Selecionados e outros 
Itens considerados relevantes pelo Júri - 30%.

V. INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS

A inscrição/candidatura pode ser efetuada a título individual ou em representação de 
uma equipa ou entidade, com um número máximo de 4 participantes, e enviada para o 
endereço de correio electrónico larusaward@larus.pt até 30 de abril de 2018.
Os elementos da candidatura incluem: 
A. Painel A1
B. Memória Descritiva
C. Ficha de Inscrição
Após o envio destes elementos será enviado um comprovativo de receção para o e-mail 
fornecido na Ficha de Inscrição.



 

VI. ELEMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A CANDIDATURA 

Os elementos obrigatórios para candidatura são:

A. PAINEL A1
Layout disponível na área de downloads.
Este inclui:
- Nome do projeto;
- Categoria;
- Ano de conclusão da obra (preenchimento opcional);
- Localização da obra (preenchimento opcional);
- Sinopse (até 1000 caracteres, incluindo espaços, descrevendo sucintamente o 
projeto);

Este elemento não poderá conter a identificação do/s autor/es ou entidade candidata em 
nenhum local, sob pena de desclassificação do concurso.

B. Memória Descritiva
Texto focado nos seguintes pontos: conceito; âmbito e local de intervenção; 
preocupações paisagísticas e ambientais; objetivos e características da solução; 
relevância da peça / linha; constrangimentos; técnicas e tecnologias; custos. 
Requisitos: máximo de 5000 caracteres (incluindo espaços); formato A4 vertical, fonte 
Arial, corpo 12 e espaçamento entre linhas de 1,5; a primeira página deverá conter 
apenas o nome do projeto.

Este elemento não poderá conter a identificação do/s autor/es ou entidade candidata em 
nenhum local, sob pena de desclassificação do concurso.

C. Ficha de Inscrição
Ficheiro disponível na área de downloads, apresentando-se em formato PDF editável. 
Este deverá ser preenchido diretamente no computador.

VII. POLÍTICA DE RECEPÇÃO DAS CANDIDATURAS
Aconselha-se que a candidatura seja feita com a devida antecedência. Não serão 
rececionadas candidaturas após terminado o prazo definido. Não serão aceites as 
candidaturas que não respeitem a totalidade dos requisitos.
 
 
VIII. DIREITOS SOBRE OS TRABALHOS

Todos os direitos relativos aos trabalhos a concurso são da exclusiva propriedade dos 
respetivos autores.
À organização reserva-se o direito de proceder à divulgação e/ou publicação dos 
mesmos para fins promocionais, sem que os autores possam reclamar quaisquer direitos 
sobre tal divulgação e/ou publicação.

IX. PRÉMIOS A ATRIBUIR 

O vencedor da categoria Prémio Académico receberá um troféu de excelência e um 
diploma (em nome individual) ou vários diplomas (para candidaturas de grupo).

O vencedor do Prémio Profissional receberá um troféu de excelência e um diploma (em 
nome individual) ou vários diplomas (para candidaturas de grupo).

Os trabalhos premiados serão expostos na Bienal Iberoamericana de Diseño (BID), em 
Madrid. 



 
X. CERIMÓNIA DE ENTREGA DE PRÉMIOS

Os vencedores serão anunciados na Cerimónia de Atribuição dos Prémios, em junho de 
2018, em local ainda a definir.
A organização patrocinará a deslocação e estadia dos vencedores à cidade onde se irá 
realizar a cerimónia de entrega dos prémios.
Oferta limitada ao vencedor, no caso de candidaturas a título individual, ou ao 
representante, no caso de candidaturas de grupo. A deslocação, de ida e volta, poderá 
incluir viagem de avião “low-cost”. A estadia compreende o alojamento de uma noite 
em quarto single com estadia completa, em hotel selecionado pela organização, com 
categoria mínima de 4*.

XI. JÚRI

As obras são avaliadas por um Júri e escolhidas por votação de acordo com os critérios 
estabelecidos para o Prémio.
O Júri deste Prémio é presidido por Francisco Providência e constituído por cinco 
elementos designados pela organização.
O Júri é soberano nas decisões tomadas e delas não há recurso. Em caso de empate, o 
Presidente terá voto de qualidade. O Júri reserva-se o direito de não atribuir o Prémio se 
entender que as candidaturas não o justificam.


