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PRÉMIO INTERNACIONAL TEKTÓNICA ’08 | ALDEIA ITINERANTE para uma comunidade verde 

FAQ 
 
 
 
P - É necessária alguma inscrição prévia?  
R - Não. 
 
P - A ficha de inscrição deverá ser enviada conjuntamente com o envio dos trabalhos?  
R - Sim.  
 
P - Qual o período de permanência em cada local? 
R - Poderá variar entre 2 dias a uma semana máximo, no entanto o plano de itinerância deverá 
ser proposto pelos concorrentes. No total pretende-se que esta Aldeia percorra a nossa costa 
durante 4 meses [Junho, Julho, Agosto e Setembro]. 
 
P - Quais as relações entre os vários ocupantes [idosos, adultos, jovens e crianças]? 
R - Poderão ou não existir relações de parentesco. Trata-se de um grupo heterogéneo, com 
diferentes idades e que muda permanentemente de acordo com as disponibilidades dos seus 
vários elementos.  
   
P - Quais os critérios de contabilização da área de implantação [até que ponto os 300m2 podem ser 
subdivididos e somados]? 
R - No total os 300m2 não poderão ser excedidos. Quanto ao seu desenho, organização, 
modelação, etc. não existem quaisquer orientações impostas.  
 
P - Qual o nível de auto-suficiência nos consumos [água, esgotos e energia]? 
R – Desejavelmente a máxima possível. 
  
P - Tratando-se de uma comunidade nómada de onde advém a sua alimentação? 
R - A alimentação da comunidade verde pretende-se que seja tão saudável e biológica quanto 
possível. Será da competência de cada concorrente escolher se a comunidade trocará 
serviços por bens em cada uma das localidades que visita, se comprará comida ou se viajará 
com uma horta. 
A escolha de qualquer uma destas soluções será válida e avaliada na globalidade da proposta 
a concurso. 
 
P - Os "habitantes" da comunidade serão habitantes das cidades que percorrem ou o grupo desloca-
se juntamente com a Aldeia?  
R – As 20 pessoas deslocar-se-ão obrigatoriamente com a Aldeia e a sua permanência será 
sempre temporária de acordo com as suas disponibilidades individuais. O referido grupo 
poderá integrar ou não habitantes das localidades incluídas no Plano de Itinerância.    
 


