
BASES DO IV 
CONCURSO PARA 
ESTUDANTES DE 
ARQUITECTURA
INTRODUÇÃO 

Depois do êxito das edições passadas, a  
Steelcase vai realizar pelo quarto ano consecutivo  
o seu Concurso para Estudantes de Arquitectura.  
Com isto, a Steelcase pretende continuar a apoiar 
o desenvolvimento da Arquitectura como disciplina 
fundamental na construção de espaços de trabalho, 
promover o trabalho de colaboração, estimular a 
criatividade e fomentar o vínculo dos estudantes de 
Arquitectura com as novas tendências de espaços  
de trabalho investigadas pela Steelcase.

OBJECTO DO CONCURSO

O mundo está a mudar e com ele a maneira como 
trabalhamos. Já não passamos 8 horas no escritório 
em frente a um computador, uma vez que as novas 
tecnologias e a globalização fomentam novas formas  
de trabalhar.

Neste contexto, é imprescindível analisar como isto  
afecta os trabalhadores e sobretudo o seu bem estar  
físico e emocional.

O objecto deste concurso é criar um espaço de 
trabalho que fomente o bem estar das pessoas, 
entendendo que um espaço de trabalho saudável 
oferece: uma razão de ser, conexão com o mundo 
que nos rodeia, saúde física e mental, conexão  
com outras pessoas e a capacidade de  
desenvolver o nosso potencial.

Como se define um espaço de trabalho  
orientado para o bem estar?

É possível criar um espaço de trabalho onde 
os empregados saiam mais saudáveis do que 
entraram? Nós pensamos que sim.

Conceitos como a tensão que existe entre as 
necessidades do trabalho individual e de 

colaboração quando convivem no mesmo espaço, a diversidade  
de pessoas de diferentes gerações e culturas que trabalham de 
maneira diferente, diversidade de actividades (telepresenças, 
actividades de grupo, criação de projectos, trabalho de 
concentração, etc.), menos tempo no dia a dia para fazer   
exercício e manter-se saudável e a necessidade emocional   
de estar conectados com o que sucede ao nosso redor,   
são chaves para entender este novo contexto. 

O bem estar transcendeu a velha descrição de ergonomia:  
como se ajusta uma cadeira ou ter em conta um teclado 
apropriado, são insuficientes para este novo espaço em que   
a mobilidade e a colaboração são chaves.

Na Steelcase consideramos que o bem estar deve ser  entendido 
como aquele que facilita o estado físico e mental ao longo do 
tempo. Esta visão holística abrange 6 factores importantes: 
 

 

 — Optimismo.        
— Vitalidade física e intelectual.      
— Autenticidade na vida empresarial.    
— Sentir que o que se faz serve para algo.    
— Que as pessoas se sintam verdadeiramente implicadas no trabalho.  
— Sentir-se parte de um todo formado por pessoas onde te possas 
conectar facilmente, física ou intelectualmente com os outros.

Desenhar para o bem estar implica:

— Oferecer uma variedade de espaços que dêem a  
possibilidade de escolher e controlar onde e como trabalhar.  
—Uma variedade de soluções que anime as pessoas a  
sentarem-se, levantarem-se e moverem-se.   
—Facilitar o uso das tecnologias dando opções sobre  o tipo  
de presença que necessitam em cada momento: física ou virtual.  
—Facilitar o trabalho de concentração.



como em formato papel.  

O projecto será entregue em envelope fechado e etiquetado 
“CONCURSO: BEM ESTAR NO ESPAÇO DE TRABALHO”.  
No exterior de dito envelope deverá detalhar o número identificativo 
obtido na inscrição. Em nenhum caso se deverá colocar o nome 
dos concorrentes  ou da universidade a que pertence o material  
entregue. Os trabalhos poderão ser entregues em mão. 

ou por correio registado para a seguinte morada: 

Steelcase Portugal, Av.D.João II, Lote 1.12.02,  
Ed.Adamastor, Torre B-2ºB, 1990-077 Lisboa

ou

AF Steelcase, c/ António López 243, 28041 Madrid

No momento da entrega em mão será entregue um   
comprovativo de entrega. Para envios por correio postal 
recomendamos que se faça através de correio registado. 

Os concorrentes cederão à Steelcase S.A. os direitos de  
exploração que correspondam ao objecto da publicidade   
do concurso e seus resultados, tais como a publicação   
e exposição dos trabalhos apresentados, se bem que    
permaneçam no anonimato os concorrentes não   
premiados ou que o tivessem solicitado.

JÚRI E VEREDICTO

O júri será formado por um grupo de notáveis arquitectos,  
assim como um representante da empresa Steelcase.    
A composição do júri se tornará pública mais à frente tanto  
na página web do concurso, como na página de Facebook.

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA

O design da proposta deverá ser original e inédito e deverá  
ser inspirado nos critérios de avaliação do júri, conforme  
se detalha nestas bases. 

Os concorrentes deverão entregar por cada proposta: 

a. Em papel: 2 folhas A2 em suporte rígido ligeiro nas 
escalas e detalhes necessários, incluindo o número 
de identificação pessoal (que se entregará na altura da 
inscrição) e o logotipo do concurso, descarregado da 
página web do concurso. 

b. Em formato electrónico: Os mesmos desenhos de folha  
A2 mas em formato JPG de alta qualidade. (Gravado em 
CD, DVD ou similar). Os documentos deverão ser gravados 
com o seguinte nome: 

     a. STC(seguido do número de participante)_lamina1

     b. STC(seguido do número de participante)_lamina2

     c. STC(seguido do número de participante)_memoria

Opcionalmente é possível acrescentar em formato   
electrónico imagens ou audiovisuais complementares   
que se considerem relevantes para uma melhor  
compreensão do conceito ou do design. 

c. O design apresentado deverá ir acompanhado de uma  
breve memória, de extensão não superior a uma página,  
que acompanhará o desenho tanto em formato electrónico,  

Serão avaliados de forma especial na solução apresentada   
os seguintes pontos: 

a. Originalidade das propostas, com desenhos realizados, que 
apliquem critérios de flexibilidade e incorporação de tecnologias.  

b. O grau de criatividade e inovação dos projectos. Aportes 
que representem uma mudança incremental ou revolucionária 
de desenho do espaço, seus sistemas ou componentes, e que 
aumentem o seu valor ou desempenho.

c. A destreza e sensibilidade ambiental do espaço a desenhar. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

CONCORRENTES

Poderão participar no concurso todos os estudantes de 
Escolas de Arquitectura matriculados em pelo menos uma 
disciplina do curso 2013-2014, em qualquer universidade de 
Espanha ou Portugal. Cada concorrente, quer se apresente 
em grupo ou de forma individual, só poderá apresentar um 
máximo de uma proposta, portanto, o concorrente deverá 
decidir se quer concorrer individualmente ou em grupo. Os 
grupos serão formados por um número máximo de quatro 
elementos, podendo-se  constituir grupos com estudantes 
pertencentes a diferentes universidades.  

Padrão de definição:

Este espaço para o bem estar deve estar definido   
dentro de um padrãso real de um espaço de trabalho.  
Entendendo por espaço de trabalho todo aquele   
espaço onde se possam reunir pessoas para trabalhar,  
sem necessidade de estar situado dentro de um edifício.



que está inscrito no concurso e um número identificativo 
confirmando que pode participar na IV Convocatória do 
Concurso para Estudantes de Arquitectura. 

A confirmação da inscrição implicará a aceitação sem   
reservas das condições de uso.

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 13 de 
Janeiro até ao dia 28 de Fevereiro. O prazo de admissão 
da documentação solicitada terá inicio dia 1 de Março e 
terminará dia 31 de Março. 

O Júri poderá conceder um máximo de três prémios   
e duas menções. Os prémios consistem em: 

— 1º lugar: 3.000 € em dinheiro para o projecto vencedor.  

— 2º lugar: 2.000 € em dinheiro para o projecto vencedor. 

— 3º lugar:  1.000 € em dinheiro para o projecto vencedor. 

O concurso poderá ser declarado nulo. A decisão do júri  
será comunicada na Entrega de Prémios e será inapelável. 

Para além disso, ocorrerá uma votação popular sobre         
os trabalhos entregues. Para o efeito será criada uma 
plataforma onde publicaremos todos os projectos  
recebidos. Para visualizar os trabalhos e poder votar,  
é necessário tornar-se fan da pagina Facebook/Steelcase.
Espana e Facebook/Steelcase.Portugal. A votação está 
aberta a todos os interessados. O projecto que mais 
votações receba durante as datas que se comunicaram 
através dos nossos Facebook, receberá uma cadeiras 
Gesture, a primeira cadeira desenhada para a nossa 
interacção com a tecnologia actual. Os trabalhos que  
tenham sido premiados pelo júri e os vencedores   
de anteriores prémios populares não serão tidos   
em conta para a votação popular.

Para se inscrever no concurso, o interessado deverá  
aceder à seguinte página web, fazer a inscrição na   
opção “inscripción” que aparecerá no menu principal. 

www.steelcase.es/concurso

O concorrente que se apresente individualmente, ou  
como representante do grupo, deverá completar os  
dados solicitados no formulário. Estes dados incluem  
nome, apelidos, email, universidade a que pertencem   
e curso. Estes dados serão incorporados na base de  
dados de Steelcase S.A. 

A pessoa registada receberá no endereço electrónico   
fornecido, no prazo de 2 ou 3 dias, a prévia validação      
dos dados por parte da Steelcase, num em@il confirmando 

PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 
NO CONCURSO 

As consultas ou esclarecimentos das Bases do Concurso, 
deverão ser feitas por escrito via email, ser claras, precisas 
e específicas, em português ou espanhol. Serão dirigidas 
ao secretário do Concurso indicando no campo do assunto 
“Concurso: “BEM ESTAR NO ESPAÇO DE TRABALHO”,  
para o seguinte endereço: 

afinfo@steelcase.com

Da mesma forma, existirá um canal de comunicação interactivo 
através de uma página de Facebook que igualmente se criará 
para o efeito em www.facebook.es/steelcase.espana e  
`www.facebook.pt/steelcase.portugal

CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS 

CALENDÁRIO


