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1.1 Informação Geral sobre o prémio
 
Pela segunda vez, a Trienal de Arquitectura de Lisboa 
apresenta o prémio Début direccionado a um jovem 
arquitecto ou atelier, de forma a celebrar o seu 
trabalho e impulsionar a sua carreira. O vencedor será 
seleccionado pelos membros do júri, a partir de uma 
lista criada por nomeadores influentes, portugueses  
e internacionais. 

Com este prémio esperamos apoiar novas vozes 
e formas de prática. Também esperamos que o prémio 
contribua para o crescimento criativo, intelectual  
e profissional dos jovens profissionais, num momento 
crucial e numa fase de transformação das suas 
carreiras.

1.2 Elegibilidade
 
Este concurso é aberto a jovens arquitectos até aos 
35 (trinta e cinco) anos de idade, ou a qualquer atelier 
de arquitectura com uma média de idades até 35 
(trinta e cinco) anos, até 15 de Junho de 2016. 
No caso de candidatura de atelier, o grupo de 
arquitectos que se candidata deverá estar a trabalhar 
como um todo (em conjunto) numa base regular.
Os trabalhos apresentados devem ser da autoria de 
todos os elementos deste grupo. 

O prémio será atríbuido a um nome somente, seja este 
individual ou atelier.
Só será aceite uma candidatura por candidato.

1.3 Prémios
 
Um prémio de €5,000 (cinco mil Euros) será atribuído 
ao arquitecto/atelier vencedor. Uma lista de 10 (dez) 
arquitectos/ateliers receberá menções honrosas. 

1.4 Conferência 

A Trienal de Arquitectura de Lisboa irá organizar  
e promover uma conferência com o vencedor do 
prémio Début, que decorrá durante a semana  
de encerramento (7 — 11 Dezembro 2016). A Trienal  

de Lisboa será responsável pelas despesas de viagem 
e alojamento. A data exacta e o local carecem  
de confirmação.

1.5 Júri

O vencedor do prémio Début será seleccionado pelo 
júri: André Tavares (PT), Luís Santiago Baptista (PT), 
Tim Abrahams (UK), Margarita Jover (ES), Mimi Zeiger 
(US), Fernanda Bárbara (BR) e Tetsuo Kondo (JP).

1.6 Calendário 

Abertura das candidaturas: Março de 2016
Data limite de envio de candidaturas:  
o prazo de entrega de candidaturas foi extendido para 
15 de Junho de 2016, até às 23h59 - hora de Lisboa.
Shortlist anunciada: até 29 de Julho de 2016  
Vencedor anunciado:  semana inaugural,  
5 — 9 Outubro de 2016
Conferência com o vencedor:  
semana de encerramento, 7 — 11 Dezembro de 2016

1.7 Direito de utilização e publicação  
de candidaturas
 
Ao submeterem as candidaturas, os candidatos 
concordam que o seu trabalho seja usado em 
publicidade relacionada com a Trienal de Lisboa, 
excepto quando indicado, sem prejuízo dos 
respectivos direitos de autor e de propriedade 
criativa. A Trienal de Lisboa irá creditar os autores  
de quaisquer materiais (texto ou imagem) utilizados.

1.8  Direitos de autor e de propriedade
 
Todo o trabalho submetido terá de ser trabalho 
original do candidato. É da inteira responsabilidade 
do candidato assegurar que o trabalho apresentado 
não infringe os direitos de propriedade intelectual de 
terceiros, incluindo, mas não limitado a, direitos de 
autor, marca registada ou direitos sobre o design.



1.9 Taxa de inscrição

Não há taxa de inscrição. 

2.0  Idioma

Todos os textos deverão ser escritos em inglês,  
à excepção de citações. 

2.1 Entrega de candidaturas

As candidaturas deverão ser submetidas digitalmente 
através do seguinte formulário online, até às 23h59  
de 15 de Junho de 2016 (hora de Lisboa).  
https://form.jotform.com/60283959669979

Candidaturas enviadas por email ou por qualquer 
outra via não serão aceites.

2.2 Informação e documentos  obrigatórios:

2.2.1 Candidato
Nome do candidato / Atelier
País
Idade / Média de idades do atelier
Biografia
Website (facultativo)

2.2.2Contactos
Pessoa de contacto
Morada
E-mail
Telefone

2.2.3 Comprovativo de idade 

Todos os candidatos deverão entregar um 
comprovativo de idade através da digitalização  
do passaporte ou Cartão de Identidade. No caso de  
um atelier, todos os membros deverão facultar  
o comprovativo. Esta informação deverá ser enviada 
num único ficheiro em formato PDF (máx. 1 Mb).  
O concurso internacional está aberto a jovens 
arquitectos até aos 35 (trinta e cinco) anos de idade,  
ou a qualquer atelier de arquitectura com uma média 
de idades até 35 (trinta e cinco). 

2.2.4 Declaração 

A declaração do candidato deverá ser inserida 
no formulário no campo Statement e repetida na 
segunda página da apresentação (ver ponto 2.2.6). 
Trata-se de uma carta de intenções, isto é, uma curta 
apresentação pessoal sobre a razão da candidatura, a 
razão pela qual o candidato vê no seu trabalho razões 
para receber o prémio.

2.2.5 Cartas de recomendação

Entrega online de documentos 
O candidato deverá submeter 2 (duas) cartas  
de recomendação, cada uma com a seguinte 
informação sobre a pessoa que faz a referência:

— Nome 
— Relação com o candidato
— Telefone 
— E-mail

Ambas as cartas de recomendação deverão ser 
escritas em inglês. Caso seja impossível, fazer 
acompanhar a carta escrita na lingua original pela sua 
tradução para inglês. 
As cartas deverão estar assinadas e terão de ser 
submetidas separadamente em formato PDF (max. 
500 Kb) respectivamente nas secções Reference 1 e 
Reference 2 do formulário.
Não fazem parte do PDF de apresentação (ponto 
2.2.6).

2.2.6 Apresentação

Entrega online de documentos
O candidato deverá submeter uma apresentação  
em PDF, ao baixo, até 6Mb num único ficheiro, 
composto por:
— Capa - com a informação referida em Contactos 
(ponto 2.2.1) e, no caso de um atelier, a mesma 
informação para todos os membros da equipa. 
— Segunda página - deverá apresentar a Declaração 
do Candidato (como no ponto 2.2.4) 
— Páginas seguintes - um a três (no máximo) 
projecto(s) chave que ilustrem a sua abordagem e 
prática, com textos, fotografias, desenhos, diagramas, 

https://form.jotform.com/60283959669979


renderings, colagens ou outras visualizações, 
creditados quando necessário. Os projectos a incluir 
deverão ser trabalhos da fase profissional de percurso 
do candidato e não projectos elaborados durante 
o período de estudo. Isto é, deverão ser trabalhos 
desenvolvidos enquanto arquitecto e não enquanto 
estudante de arquitectura. 
Cabe ao candidato a livre escolha dos projectos 
apresentados. Não existe orientação temática.

— O júri terá acesso às candidaturas na sua versão 
digital com visionamento em ecrãs, não existindo 
formato de dimensão obrigatória. Sugerimos 
apresentar a candidatura em ISO A4 como formato mais 
aproximado da dimensão de um comum ecrã de portátil.

— Não existe limite de páginas.

2.3 Restrições

2.3.1 Está interdita a participação de candidatos  
aos quais se apliquem as seguintes restrições:
— Candidatos com ligação ou que tenham tido uma 
relação privilegiada (pessoal ou profissional) com 
algum dos membros do júri;
—  Empregados da Associação Trienal de Lisboa,  
a sua equipa executiva, órgãos sociais ou parceiros  
e patrocinadores actuais. 

2.3.2 A falta de algum dos documentos listados em 
Informação e documentos obrigatórios (ponto 2.2.1),  
é motivo para exclusão deste concurso. 

2.4 Confidencialidade

A Trienal de Arquitectura de Lisboa fará o tratamento 
da informação, referências e documentos de 
identificação submetidos como confidenciais  
e não os irá revelar a terceiros sem o consentimento 
do candidato.

2.5 Questões

Questões sobre este concurso deverão ser enviadas 
para debut@trienaldelisboa.com


