
A Cozinha do Futuro / O Futuro da Cozinha 

1-  Tenho de efectuar alguma inscrição para participar  no concurso? 

Não.

2 - Gostaria de saber se os participantes podem ser formados em Design de Interiores e 
Equipamento?

Sim

3 - Sou mestre em arquitectura mas como ainda não realizei o estágio 
de admissão à ordem dos arquitectos, posso concorrer ao concurso 
«a cozinha do futuro/o futuro da cozinha»?

Sim.

4 - No caso de envio por CTT, consideram o dia 7 de Novembro o último dia para envio, ou 
terá de ser o dia de chegada à OA?

O dia 7 de Novembro terá de ser o dia de chegada à OA. 

5 - O envio pode ser feito por transportadora, ou pelos CTT, única e exclusivamente?

O envio pode ser feito por transportadora.

6 - Os painéis deverão estar em suporte rígido tipo k-line, suponho. Alguma medida máxima 
de espessura?

0,5 mm.

7 - Gostaria de saber de que forma o cubo de 5x5x5 se deverá articular com o resto da casa?

Essa eventual articulação é deixada ao critério dos concorrentes. 

8 - É possível imaginar um programa para a casa que justifique uma cozinha de 25 m2?

É possível mas não vemos essa necessidade.

9 - É obrigatório a escolha de uma das marcas para equipar a cozinha?

Sim. E apenas uma em cada proposta.

10 - No caso de Grupos associados, todos os membros da equipa terão de ter idade inferior 
a 40 anos? 

Sim. 
 
11 - Estamos limitados à proporção de 5x5?
Ou seja: o layout a apresentar deverá ser num espaço 5x5, poderá ser num espaço 3x2 ou, 
eventualmente, numa outra proporção? - sendo que este inscreve-se na matriz 5x5!

Sim, a solução deverá ter a proporção de 5x5x5.
 
12 - Vamos ter acesso a  todas as dúvidas de quem se propõe a concorrer? 

Sim. 



13 - Referem no regulamento do concurso um espaço para a cozinha com dimensão de cubo 
de cinco metros de lado, e relativamente ao pé direito? Também são esses 5 metros? 

Sim. 
 
14 - A cozinha pode englobar vários espaços ao nosso critério, tal como zona de refeição 
(que inclui mesa, cadeiras etc), ou é só mesmo cozinha para a concepção de refeições? 

É deixado ao critério dos concorrentes. 
 
15 - Os equipamentos a englobar no espaço são os dos patrocinadores e relativamente aos 
mobiliários? 

É deixado ao critério dos concorrentes. 

 
16 - É possível utilizar para o espaço adereços, do género: candeeiros, iluminação embutida 
de tecto, etc?

Sim. 

17 - As marcas que patrocinam os equipamentos disponibilizam informação técnica e/ou 3D 
2D?

Apenas informação técnica.

18 - Quando referem que a cozinha deverá ser resolvida apenas com recurso aos 
equipamentos das marcas, estão a falar somente nos electrodomésticos?

Sim.
 
19 - A minha 2ª questão prende-se com o ponto nº 4, quando se referem à apresentação 
anónima e ao código de três letras e quatro números, não repetidos.
Esse código é gerado por nós ou pela entidade promotora do concurso?

Pelos concorrentes.

20 – O espaço da cozinha tem janelas e/ou portas inseridos nas possiveis paredes ou se fica 
ao nosso critério a existência ou não destes elementos arquitectónicos?

Ao critério dos concorrentes.

21 - O jornal arquitectos afirma que os equipamentos a serem escolhidos, destas quatro 
marcas, estão disponibilizados pelas mesmas. Queria saber se existe algum catalogo 
específico das mesmas na O.A. ou se temos a liberdade de procurar toda a informação 
possível sobre os equipamentos destas marcas na internet ou noutros lugares?

Os concorrentes tem liberdade para procurar a informação que acharem necessária.



22 - No regulamento do prémio diz "Os modelos dos diferentes electrodomésticos que os 
candidatos pretendam utilizar deverão ser referidos nas propostas, sendo que a solução 
apresentada deverá, obrigatoriamente, utilizar equipamentos de apenas uma das marcas". 
Caso eu queira apresentar a minha proposta em visualizações 3D visualizações 3D ou 
fotomontagens e caso não possua modelos 3d das marcas referidas posso optar por um 
electrodoméstico digamos "marca branca" e depois na memória descritiva referenciar o 
modelo escolhido?

Sim.

23 - O mínimo de escala que referem é 1:50. Quer isto dizer que o intervalo de escalas em 
que se trabalha é entre 1:50 e 1:1, ou entre 1:50 e 1:200 por exemplo?

Entre 1:50 e 1:1.

24 - Os concorrentes devem justificar a escolha da respectiva ordenação dos 5 critérios na 
classificação de um espaço de cozinha no futuro?

Não.

25 - Na parte exterior da embalagem de envio através dos CTT, é exclusivamente escrita a 
morada de destino? Não tem referência (nome e morada) qualquer do concorrente? Caso 
não tenha indicação, como sabemos que o envio foi bem recebido?

O envio terá que ser registado e deverá referir, junto dos CTT, a necessidade de anonimato. 
Com o código que lhe será atribuído terá a possibilidade de confirmar, no site dos CTT, a sua 
correcta recepção.

26 - Os elementos (desenhos, imagens e memória descrita) enviados no CD podem ir em 
que formato (Dwg, Pdf, Jpeg, etc)?

PDF e JPG (300 dpi).

27 - Relativamente à escolha de uma marca, tendo em conta que são todas patrocinadoras 
do concurso em questão, porque razão se deve eleger uma única marca para a 
implementação dos equipamentos na cozinha? (Receio que, ao aplicar o meu conceito, haja 
determinadas incompatibilidades entre equipamentos de uma marca, podendo, assim, existir 
outros equipamentos nos quais se enquadrem melhor modelos de uma outra marca diferente 
da elegida à partida.)

Exigência dos patrocinadores. 

28 - O cubo de cinco metros de lado tem de ser fechado por paredes com uma porta e janela 
ou também poderá relacionar-se com outras divisões da casa nomeadamente a sala. Ou 
seja, poderá ser um espaço integrado na sala com as paredes da sala, mas a cozinha ocupar 
só uma área da sala igual a um cubo 5 metros de lado?

O espaço dado, a tratar, obrigatoriamnete contendo resposta ao desafio “Cozinha do 
Futuro/O Futuro da Cozinha”, tem 5mx5mx5m.
 


