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Antecedentes
A Pladur® empresa pioneira na península ibérica no fabrico de sistemas construtivos de tabiques e tetos de placa de gesso 
laminado e pertencente ao Grupo Uralita, multinacional fabricante de materiais de construção, convoca, pelo vigésimo quinto 
ano consecutivo, o seu concurso anual de Soluções Construtivas Pladur®.

Bases do concurso

ENTIDADE CONVOCANTE

LA empresa Yesos Ibéricos S.A., fabricante dos sistemas Pladur®, convoca todos os estudantes de Arquitetura interessados na 
participação desta 25ª edição e que cumpram com as seguintes Bases deste Concurso de Soluções Arquitetónicas Pladur®.

OBJETO DO CERTAME

O objeto do concurso baseia-se na utilização dos sistemas construtivos Pladur®, potenciando as sinergias entre empresa e 
Universidade, procurando a colaboração de todas as instituições próximas da arquitetura para fomentar e promover a prática 
da mesma, o trabalho em equipa e dar a conhecer os novos valores da arquitetura.

PARTICIPANTES E INSCRIÇÃO

Poderão participar todos os alunos matriculados oficialmente nos cursos 3º, 4º, 5º, Máster e PFC que, na data de celebração 
do jurado local de cada Universidade, não tenham aprovado seu projeto de fim de curso. Estas condições se aplicarão a todas 
as Escolas Técnicas Superiores e Faculdades de Arquitetura de Espanha e Portugal inscritas na presente edição. 

Para poder apresentar os trabalhos a concurso é requisito indispensável um registo prévio do aluno no ponto INSCRIÇÕES 
da página web da Pladur® (www.tuconstroissustentabilidade.com).

Através deste registo, atribuir-se-á a cada participante um código que será necessário incluir no sobrescrito fechado com o 
Lema, que se anexa a cada trabalho. Os projetos poderão ser apresentados individualmente ou em equipa, com um máximo 
de 4 representantes por equipa (em cujo caso será necessário incluir no sobrescrito fechado sob o lema tantos códigos de 
participação como integrantes da equipa).

No caso de trabalhos em equipa, os participantes poderão pertencer a Escolas diferentes, desde que o projeto que apresentem, 
represente unicamente uma Universidade das participantes no certame.



CATEGORIAS DE PRÉMIOS E RETRIBUIÇÃO ECONÓMICA

Em cada Universidade atribuir-se-á um Prémio local no valor de 500 € e um único prémio de consolação sem retribuição 
económica. Os vencedores locais e os prémios de consolação de cada Universidade, competirão nas seguintes categorias 
de prémios:

Prémio para a Melhor Solução Arquitetónica no valor de 6.000 €

Prémio Instalação no valor de 3.000 €

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

•	 Originalidade	da	proposta	assim	como	o	design,	funcionalidade	e	qualidade	arquitetónica.

•	 Coerente	utilização	de	um	amplo	número	de	Sistemas	Construtivos	Pladur®.

•	 Adequada	resolução	do	programa	proposto.

•	 Viabilidade	do	projeto	para	a	sua	execução.

No prémio Instalação valorizar-se-á especialmente a viabilidade de execução da proposta, assim como o seu nível de definição.

JÚRI

Júri	Prémio	local	será	composto	no	mínimo	por:

•	 Um	representante	de	Yesos	Ibéricos,	S.A.	ou	pessoa	designada	por	esta.

•	 O	Tutor/es	ou	coordenador/es	do	concurso	em	cada	Universidade.

•	 Um	professor	e/ou	arquiteto	local	que	não	tiver	relação	com	a	coordenação	do	concurso	na	universidade.

A	decisão	deste	júri	será	inapelável	podendo	declarar-se	parcial	ou	totalmente	deserta	esta	fase.

Júri Prémio Melhor Solução Arquitetónica será integrado por:

•	 Um	representante	do	Conselho	Superior	dos	Colégios	de	Arquitetos	de	Espanha.

•	 Um	representante	da	Ordem	de	Arquitetos	de	Portugal.

•	 Três	ou	quatro	arquitetos	com	destacada	experiência	e	valia	profissional.

•	 Dois	representantes	de	Yesos	Ibéricos,	S.A.,	um	dos	quais	atuará	como	Secretário,	sem	voto.

•	 Dois	representantes	das	Universidades	que	atuarão	como	assessores,	ambos	sem	voto.

•	 Um	representante	dos	alunos	vencedores	de	edições	passadas.

Yesos	 Ibéricos,	S.A.	 reserva-se	ao	direito	de	 incorporar	ao	 júri	um	representante	de	um	organismo	oficial	ou	outro	 tipo	de	
especialista no tema proposto, com direito a voto.

O	referido	júri	realizará	a	sua	avaliação	em	duas	fases:

Uma primeira fase em que se selecionarão os 12 melhores projetos, escolhidos entre os prémios locais e prémios de consolação 
de todas as Universidades participantes.

Uma fase final onde se atribuirá o vencedor do Prémio para a Melhor Solução Arquitetónica (projeto que não poderá 
concorrer ao Prémio Instalação)

Júri Prémio Instalação será integrado por:

•	 Seis	representantes	de	empresas	instaladoras	de	Pladur®, com direito a voto

•	 Um	representante	de	Yesos	Ibéricos,	S.A.	que	atuará	como	Secretário,	com	direito	a	voto.

•	 O	júri	Prémio	Instalação	avaliará	os	projetos	igualmente	em	duas	fases,	participando	os	prémios	locais	e	de	consolação	de	
todas as universidades participantes. Excetuando o que tiver sido eleito vencedor do Prémio Melhor Solução Arquitetónica.
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DESCRIÇÃO DO PROJETO

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA NATUREZA E INVESTIGAÇÃO 
HORTOFRUTÍCOLA NO CABO DE GATA

Existem lugares cuja energia transcende o imediato: assim acontece no Cortijo del Fraile situado em pleno Parque Natural de 
Cabo de Gata-Níjar (Almería), uma paisagem virgem situada no sudeste espanhol.

O	Cortijo	del	Fraile	foi	construído	pelos	frades	do	Convento	de	Santo	Domingo	de	Almería,	durante	o	século	XVIII	como	lugar	
vinculado à exploração agrícola, sofrendo sucessivas ampliações ao longo do tempo. A importância deste Cortijo reside nos 
seus valores etnológicos, históricos e paisagísticos; além de ser um exemplo da arquitetura tradicional de tipologia levantina.

O Concurso de Soluções Construtivas Pladur® faz 25 anos, e é uma oportunidade para celebrar esse acontecimento vinculando os 
sistemas Pladur® a este lugar de paisagem ibérica onde a sustentabilidade, no amplo sentido do vocábulo, não foi uma moda, mas 
sim uma necessidade. Recuperar o património apresenta-se como um desafio onde intervir tendo como base a contemporaneidade.

PROGRAMA E CONDICIONANTES

O lugar de atuação é o denominado Cortijo del Fraile, situado em pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, em Almería 
(Espanha). Acede-se ao Cortijo pelo bairro de Fernán-Pérez ou por Los Albaricoques, pela pista rodada que une estes com 
Rodalquilar (ALP-824).

O conjunto assenta sobre uma parcela de 3.013 m2, sendo a superfície total construída 1.835 m2 — que incluem a casa 
principal,	a	casa	comum,	a	do	pastor,	a	capela,	os	armazéns,	os	corrais	e	as	pocilgas,	além	de	outras	dependências.

Propõe-se a recuperação do Cortijo vinculando-o com um uso sustentável, cultural e investigador, como Centro de Interpretação 
da própria paisagem do Cabo de Gata e Centro de Investigação hortofrutícola.

O programa a desenvolver incluirá:

•	 Centro	de	Interpretação	do	Parque	Natural	Cabo	de	Gata-Níjar.

- Uma zona de receção de visitantes (100 m2 aproximadamente).

- Um âmbito expositivo (300 m2 aproximadamente: dadas as caraterísticas desta construção, não tem de se tratar de um 
único	âmbito,	mas	sim	da	soma	de	vários,	incorporando	o	percurso	como	estratégia	projetual	e	expositiva).	Deverá	ser	um	
sistema que permita a compartimentação em diferentes exposições: permanentes e temporárias.

-	Casas	de	banho	públicas	(as	que	o	aluno	considerar	necessárias	para	o	bom	funcionamento).

-	Uma	cafeteria/bar,	com	zona	de	cozinha/armazenagem	e	casa	de	banho.	Deverá	ter	o	acesso	independente	do	centro	(200	
m2 aproximadamente).

- Uma zona de degustação vinculada à cafeteria (100 m2).

- Um armazém (50 m2 aproximadamente).

•	 Centro	de	Investigação	hortofrutícola.	Aqui, aproveitando o contexto agrícola da zona, desenvolver-se-ão projetos de 
investigação ao mais alto nível.

-  Uma zona de receção (50 m2 aproximadamente).

-	Três	(3)	laboratórios	para	a	investigação	de	cultivos	(hidropónicos).	(100	m2 aprox cada oficina).

-	Três	(3)	Aulas	de	Interpretação	da	Natureza	(aforo	de	cada	aula:	50p).

-	Três	(3)	oficinas	de	investigação	científica	(100	m2 aprox. cada oficina).

- Uma (1) câmara frigorífica (150 m2).

-	Dois	(2)	gabinetes	de	direção	e	administração	(20	m2 cada um).

- Casas de banho (os que o aluno considerar necessárias para o funcionamento correto).

- Um armazém (50 m2 aproximadamente).

•	 Uma	pequena	residência	para	investigadores

- Cinco (5) quartos individuais com casa de banho completa.
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O	programa	desenvolver-se-á	dentro	da	zona	delimitada	no	plano	que	se	publicará	no	site	da	PLADUR®, embora se ofereça 
a liberdade de ampliar o âmbito de atuação e, aceitando que a utilização do Cortijo era agrícola, pode-se intervir tanto nas 
parcelas agrícolas exteriores, como no pátio central.

Considera-se que o lugar dispõe de abastecimento dos serviços necessários (água e energia elétrica), embora também se possa 
optar por sistemas tradicionais como a reutilização das cisternas e poços existentes na zona, onde se possa desenvolver um 
certo ideal utópico da cultura do autoabastecimento.

Pretende-se conseguir uma atuação em que se tratará de explorar todas as possibilidades técnicas, práticas e plásticas dos 
sistemas de tetos, revestimentos e divisões interiores de Sistemas Pladur®. Também se valorizará a correta resolução de encontros 
entre os sistemas Pladur® e outros possíveis sistemas construtivos apresentados no edifício.

NOTA: Embora a passagem do tempo tenha deteriorado algumas zonas de El Cortijo del Fraile, para este concurso supõe-se 
que	toda	a	superfície	do	âmbito	de	atuação	se	encontra	perfeitamente	coberta	e	estanque.	Deve-se	respeitar	a	fachada	original	
do conjunto. 

MATERIAL DE APOIO

A Pladur® colocará à disposição dos participantes através da sua web www.tuconstroissustentabilidade.com um espaço em 
que	se	incluirão	planos	em	DWG	da	parcela	objeto	do	presente	concurso,	fotografias	do	ambiente,	assim	como	um	correio	
eletrónico	concurso.pladur@uralita.com	para	resolução	de	dúvidas.

REQUISITOS DE APRESENTAÇÃO

•	 Proposta	a	nível	de	anteprojeto,	com	planta/-s,	alçados	e	secções	que	caracterizem	claramente	a	atuação.

•	 Qualificação	energética	da	proposta	resultante	depois	da	atuação.

•	 Detalhes	construtivos	necessários	para	a	total	compreensão	da	proposta,	assim	como	infografias	ou	imagens	da	mesma	(não	
se admitirão maquetes).

•	 Especificações	técnicas,	memória	e	breve	resumo	de	orçamento	por	capítulos,	que	deverão	figurar	incorporadas	nos	planos.

Cada	Universidade	terá	liberdade	de	escolher	o	formato	de	apresentação	dos	trabalhos	para	a	celebração	desse	júri	local sempre 
que	o	projeto	vencedor	do	prémio	local	e	o	prémio	de	consolação	em	cada	Universidade,	forem	apresentados	à	
Pladur®	em	formato	DIN	A2	sobre	suporte	rígido (cartão maqueta ou similar). Os projetos que não se enviarem à Pladur® 
neste formato, não serão considerados.

ENTREGA DE PROJETOS

Os	projetos	finalistas	(prémio	local	e	único	prémio	de	consolação)	de	cada	Universidade	serão	enviados	à	Pladur® antes do dia 
24	de	abril	2015. Passada essa data, não se admitirão mais trabalhos:

Yesos Ibéricos, S.A.
Departamento	de	Marketing	de	Pladur®

Carretera de Andalucía, Km. 30,200 
28340	Valdemoro	(Madrid)

A	data	e	lugar	de	entrega	dos	trabalhos	em	cada	uma	das	Escolas	e	a	celebração	do	júri	 local,	estará	sujeita	à	livre	eleição	
de cada uma, tendo sempre em conta a data limite prevista pela Pladur® para a receção dos trabalhos (ver ponto anterior) 
devendo-se anunciar publicamente na apresentação do concurso.

Na página web da Pladur® publicar-se-ão as datas de entrega dos trabalhos em cada uma das Universidades uma vez que 
tenham sido comunicadas por estas à organização do concurso.
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ENTREGA DE PRÉMIOS

Todos os prémios se entregarão no decurso de uma cerimónia que se celebrará em data e lugar que se anunciará oportunamente.

Nesta	entrega	de	prémios	os	alunos	poderão	expor,	se	o	desejarem,	o	projeto	vencedor	mediante	uma	breve	apresentação	pública.

NORMAS DE APRESENTAÇÃO

•	 O	trabalho	apresentar-se-á	sob	o	“Lema”	num	sobrescrito,	tamanho	A-4,	fechado,	no	qual	figurará	na	sua	parte	externa	o	
lema escolhido e o código atribuído a cada um dos participantes no registo prévio. No interior, ficará claramente expresso 
numa folha tamanho A-4 o lema e os dados pessoais de cada participante (nome, apelidos, Escola, código, correio eletrónico, 
domicílio,	código	postal,	N.I.F.,	nacionalidade	e	telefone/-s	de	contacto).

•	 	Nos	planos	não	figurará:	nem	o	nome,	nem	o	código,	nem	a	Universidade	do/os	participante/s.

•	 	Cada	um	dos	planos,	que irão numerados,	deverão	refletir	claramente	o	“Lema“	na	sua	esquina superior direita.

•	 	Junto	com	o	projeto	dever-se	juntar	um	CD	com	a	seguinte	documentação:

- Um arquivo JPG em alta resolução por cada plano apresentado, até máximo de 4.

- Breve currículo em formato word e uma fotografia tamanho passe de cada um dos integrantes da equipa.

ASPETOS LEGAIS

•	 Yesos	 Ibéricos,	 S.A.	 poderá	 declarar	 nulo	 e,	 portanto	 fora	 de	 concurso,	 o	 trabalho	 que,	 no	 momento	 da	 abertura	 de	
sobrescritos, não contiver de forma completa os dados solicitados, incluindo o código de registo ou que não cumpra com 
alguns dos critérios de avaliação técnica estabelecidos

•	 Os	trabalhos	não	selecionados	poder-se-ão	retirar	em	cada	uma	das	Escolas	no	lugar	e	da	forma	que	cada	uma	determinar	
depois	da	decisão	final,	anúncio	público	de	vencedores	e,	comunicação	de	premiados

•	 Os	trabalhos	que,	em	qualquer	das	fases	do	Concurso,	tenham	sido	premiados,	passarão	a	ser	propriedade	de	Yesos	Ibéricos,	S.A.

•	 A	Pladur® solicitará a todos os vencedores, mediante correio eletrónico, os dados necessários para proceder ao pagamento. 
A data de solicitação dos referidos dados será posterior à cerimónia de entrega de prémios e terá uma data de expiração que 
se comunicará convenientemente aos vencedores. Uma vez expirado o prazo para a receção desses dados, proceder-se-á 
ao	pagamento	dos	prémios	mediante	transferência	bancária,	ficando	excluídos	aqueles	que	não	os	facilitarem	a	tempo	e	da	
forma solicitada.

•	 No	caso	de	ser	vencedor	em	qualquer	uma	das	categorias	anteriormente	citadas	e	de	não	receber	o	prémio	correspondente	
nos períodos indicados poderá reclamá-lo em concurso.pladur@uralita.com

•	 O	direito	de	reclamação	do	referido	prémio	caducará	no	mês	de	dezembro	do	ano	em	que	se	atribuíram	os	prémios.

•	 Sem	prejuízo	do	reconhecimento	da	sua	condição	de	autores	dos	trabalhos	e	dos	direitos	que	como	tais	lhes	correspondem,	
os premiados autorizam Yesos Ibéricos, S.A. à publicação e difusão por qualquer meio, conjunta ou individualmente, dos 
trabalhos premiados, cedendo a Yesos Ibéricos, S.A. todos os direitos de exploração da Propriedade Intelectual que das 
publicações resultantes se possam gerar, sem limitações de tipo territorial nem temporal e sem que os cedentes possam 
reclamar contraprestação alguma, nem em dinheiro nem de qualquer outro tipo.

•	 A	Yesos	Ibéricos,	S.A.	para	a	sua	atividade	comercial	e	promocional	criará	uma	base	de	dados	pessoais	e	das	documentações	
recebidas sobre a qual os interessados poderão exercitar o seu direito de acesso, retificação, cancelamento ou oposição de 
acordo com a legislação vigente, telefonando para o telefone gratuito (+0034) 902 023 323.

•	 Todos	os	assistentes	à	Cerimónia	de	Entrega	de	Prémios,	representantes	de	meios	de	comunicação,	jurados	ou	responsáveis	
pelas Escolas ou Faculdades participantes, aceitam e autorizam Yesos Ibéricos, S.A., à publicação e difusão com motivos 
estritamente promocionais e publicitários, das imagens e fotografias que se gerarem na referida cerimónia sem que os 
cedentes possam reclamar contraprestação alguma, nem em dinheiro nem de qualquer outro tipo.
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