
 

 

CONVOCATÓRIA DE CONCURSO PARA O DESENHO DE UMA PLACA INFORMATIVA  

 
 
A Fundação DOCOMOMO Ibérico, entidade dedicada ao estudo e conservação da arquitectura 
do movimento moderno em Espanha e Portugal, convoca um concurso para o desenho de 
uma placa informativa que se colocará em edifícios paradigmáticos da arquitectura do 
movimento moderno de Espanha e Portugal, de acordo com as bases que se detalham em 
seguida. 

Participação 
O concurso abre-se a profissionais de design (arquitectos e designers) residentes em Espanha 
e Portugal. Os concorrentes poderão participar individualmente ou em grupo, sem limitação de 
número de participantes por grupo. Em todo o caso, os prémios e a quantia económica do 
concurso outorgam-se a uma única proposta independentemente do número de pessoas que 
tenham participado no seu desenho. Os participantes, seja a título individual o em grupo, 
poderão entregar unicamente uma proposta a concurso. 

Objecto do concurso 
O objecto do concurso é o desenho de uma placa informativa que se colocará em edifícios do 
movimento moderno de Espanha e Portugal. Esta placa identificará o edifício e indicará a sua 
inclusão no Registo DOCOMOMO Ibérico. 

A informação sobre os edifícios incluídos no Registo DOCOMOMO Ibérico pode consultar-se na 
página web da fundação: 
http://www.docomomoiberico.com/index.php?option=com_content&view=article&id=43&
Itemid=61&lang=es 

Requisitos dos projectos 
A placa deverá ser reproduzível industrialmente e adequada para instalação tanto em interior 
como exterior. Deverá contemplar-se o sistema de fixação da placa. 

Conteúdo e dimensões da placa 
A placa deverá conter obrigatoriamente a seguinte informação: 

 dados identificativos do edifício:  
- nome do edifício 
- autoria  
- datas em que se iniciou e finalizou o edifício  

 referência à inclusão do edifício no registo DOCOMOMO Ibérico, com a seguinte frase: 
“Edifício incluído no registo DOCOMOMO Ibérico” 

 logotipo da Fundação DOCOMOMO Ibérico 
 
Recomenda-se que o tamanho da placa não exceda os 29 x 29 cm. 
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Documentação a apresentar 
Os concorrentes deverão entregar a documentação numa única embalagem, sem outra 
identificação exterior que o nome do lema eleito e o título do concurso. 

Com o fim de garantir o anonimato das propostas, estas apresentar-se-ão sob um lema, que, 
junto com o título do concurso, figurará em toda a documentação entregue. 

A proposta deverá estar suficientemente detalhada de modo a permitir o seu fabrico e deverá 
ter-se em conta o custo unitário de fabrico. 
 
No seu interior incluir-se-á: 
 

 pasta com o lema de identificação na sua capa que contenha: 

Um máximo de três painéis DIN A3 montados sobre suporte plano, rígido, ligeiro e resistente. 
Os painéis conterão o lema e o título do concurso e serão apresentados com a numeração 1, 2 
e 3. 
Conteúdo mínimo dos painéis: 

- memória descritiva 
- planos do design da placa à escala 1/1 
- detalhes técnicos da placa, da sua produção e do sistema de fixação 
- avaliação do custo de produção 

Admitir-se-ão maquetas à escala 1/1. Nelas também deverá figurar o lema da proposta e o título 
do concurso. 

Incluir-se-á um CD-ROM, com o lema e o título do concurso escrito na face superior, que 
contenha a reprodução dos painéis em formato pdf, com uma resolução máxima de 300 dpi. 
Estes arquivos serão empregues em possíveis publicações e para compilar um CD que 
contenha todas as propostas e possa ser distribuído a todos os membros do júri com 
antecedência às suas deliberações, para o estudo de todas as propostas. 
 

 Sobrescrito de identificação 

Juntar-se-á aos documentos um sobrescrito opaco e fechado que mencionará no seu exterior 
exclusivamente o título do concurso e o lema da proposta. 

No exterior do sobrescrito indicar-se-á também, de forma clara, se, em el caso de não resultar 
premiado, o concorrente prefere permanecer no anonimato. A ausência deste dado será 
interpretada como demonstração de que o autor não deseja conservar o anonimato. 

No seu interior juntar-se-ão os seguintes documentos: 
- lema da proposta 
- nome, direcção,  telefone e direcção de correio electrónico do autor ou autores da proposta 
- fotocópia do BI ou Cartão de Cidadão  
- direcção de correio electrónico para efeitos de comunicações 
- documento justificativo de residência em Espanha ou Portugal 

As comunicações far-se-ão unicamente por correio electrónico. 
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Júri 
Para a avaliação das propostas constituir-se-á um júri composto por membros do patronato da 
Fundação DOCOMOMO e profissionais do âmbito do design. 

O júri fica habilitado para resolver sobre aspectos não contemplados nestas bases. 

A data de reunião do júri e a entrega de prémios serão divulgadas a todos os concorrentes na 
página web da Fundação, www.docomomoiberico.com. 

O júri terá o direito de declarar deserto o concurso. 

Prazo de apresentação 
O prazo de apresentação termina no dia 12 de Julho de 2012. 

Envio e recolha das propostas 
A data limite para a recepção de envios será o dia 12 de Julho de 2012. Os projectos deverão 
entregar-se antes das 14h00 do dia 12 de Julho de 2012, em: 

Fundação DOCOMOMO Ibérico 
Pl. Nova, 5 3a. Planta 
08002 Barcelona 
Espanha 

As propostas podem ser apresentadas pessoalmente, por correio certificado ou por mensageiro. 

No caso de envio por mensageiro, os concorrentes deverão assegurar-se de que os envios 
cheguem antes da hora e data limite indicados.  

Em caso de envio por correio postal, transcorridos, não obstante, dez dias após a data indicada 
sem haver-se recebido a documentação, esta não será admitida em caso algum. 

Os envios postais de propostas preservarão o anonimato dos seus autores, não figurando, por 
tanto no exterior da embalagem, nem nos resguardos de envio, nem no anúncio à empresa de 
transporte, nome ou dado algum que possa revelar a sua identidade. 
 
As propostas apresentadas poderão ser recolhidas pelos seus autores dentro de prazo que se 
indicará mais adiante. Depois dessa data entender-se-á que os concorrentes renunciam a elas 
e que estas poderão ser destruídas. 
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Prémios 
Estabelecem-se três prémios: 

Primeiro prémio: 1.000 €  

Segundo prémio: 500 € 

Terceiro prémio: 500 € 

Aplicar-se-á a retenção legal vigente 

O júri poderá fazer menções honrosas sem quantia económica de aqueles trabalhos que queira 
destacar em algum aspecto. 

Direitos intelectuais 
A propriedade intelectual das propostas será dos seus autores. 

A Fundação DOCOMOMO Ibérico reserva-se o direito de utilizar o material apresentado para 
sua reprodução na web, publicações ou revistas, com menção da autoria.  

Aceitação das bases 
A participação no concurso pressupõe a plena aceitação destas bases. 

Consultas e respostas 
A data limite para a recepção de perguntas relativas às bases é o dia 29 de Junho de 2012. As 
perguntas realizar-se-ão por correio electrónico, através do endereço 
fundacion@docomomoiberico.com. As respostas processar-se-ão por correio electrónico. 
 
Todas as notificações serão realizadas por correio electrónico ou através da página web da 
Fundação. 
 
 
 
 
  
 

concurso placa_docomomo ibérico  


