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Prémio de Arquitectura Paisagista 

Taipa 2 Arquitecto Paisagista 

 

 

 

 

 

1. Objectivo do prémio 

O Prémio Taipa 2 Arquitecto Paisagista tem por objectivo a criação de 

um projecto de Arquitectura Paisagista para uma unidade de alojamento 

em espaço rural. O prémio visa a execução do projecto eleito em espaço 

semi-público (Casas de Campo do Junqueirinho – Eco-Turismo), 

promovendo o trabalho de Arquitectos Paisagistas e/ou estudantes de 

Arquitectura Paisagista. 

 

2. Entidade Promotora 

O Prémio Taipa 2 Arquitecto Paisagista é promovido pela Suspiros 

Ecoturismo. 

 

3. Destinatários do Prémio 

O Prémio Taipa 2 Arquitecto Paisagista é dirigido a: 

► Estudantes Universitários do curso de Arquitectura Paisagista 

► Profissionais Arquitectos Paisagistas 

 

4. Admissão de Candidaturas 

Serão admitidas todas as candidaturas provenientes de estudantes de 

Arquitectura Paisagista e Arquitectos Paisagistas. 

Podem ser apresentados até 3 projectos por candidato. 

 

5. Tema 

O tema deste prémio está indexado ao próprio objectivo do prémio, ou 

seja, a Arquitectura Paisagista em ambiente rural na óptica da 

envolvência do alojamento turístico executado em Taipa.  

O projecto de Arquitectura actualmente em execução privilegia a bio 

construção e pretende ser um alojamento em espaço rural, 

proporcionando aos hóspedes algum conforto e um espaço exterior 

cuidado e bem integrado na paisagem. 
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O projecto Taipa 2, embora use uma técnica construtiva ancestral, é um 

projecto de traça contemporânea, dando assim grande liberdade criativa 

ao projecto de Arquitectura Paisagista.  

Espera-se que o projecto eleito solucione os espaços externos do 

edifício, resolvendo as áreas de estar, os acessos, a eventual 

vegetação, etc.  

 

6. Critérios de Avaliação 

O Júri designado pela organização do prémio, avaliará os trabalhos 

mediante os seguintes critérios: 

► Sustentabilidade da Solução – 40% 

► Viabilidade e Articulação Técnica da Solução – 20% 

► Conceito e Originalidade – 20%  

► Apresentação do Projecto – 20% 

 

7. Inscrição 

► A candidatura ao “Prémio Taipa 2 Arquitecto Paisagista” deverá ser 

primeiramente efectuada através do formulário de inscrição online, 

disponível em www.obrasdeterra.pt ou solicitando ficha de inscrição. 

► A candidatura pode ser individual ou em grupo. 

► No caso de candidatura de grupo, deverá ser designado um 

representante para efeitos de interface com a organização do prémio. 

Assim sendo, no formulário de inscrição online, todos os contactos 

devem ser do representante do grupo. 

 

8. Cronograma do Prémio 

 

a) Entrega dos trabalhos 

► A entrega dos elementos terá de ser feita até às 18 horas do dia 

30 de Junho de 2014. 

► A entrega das candidaturas deverá ser feita nas instalações da 

entidade organizadora, ou remetidas por correio registado para a 

seguinte morada: 

Prémio TAIPA 2 Arquitecto Paisagista 

Rua Principal, Lote A,  

Louriceira 

2640-363 Igreja Nova – MFR 

 

► Qualquer pedido de informação deve ser feito ao “Prémio TAIPA 2 

Arquitecto Paisagista”, através do telefone 219 279 100 ou do e-mail 

obrasdeterra@gmail.com identificando PT2AP no assunto. 

 

9. Política de Recepção de Candidaturas 
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► A Suspiros Eco-Turismo não se responsabiliza por eventuais danos 

ou furtos dos materiais de candidatura, ficando todos os custos com 

seguros e transportes a cargo do candidato. 

 

10.  Direitos sobre os trabalhos 

► Todos os direitos relativos aos trabalhos são da exclusiva 

propriedade dos respectivos autores. 

► A organização reserva-se ao direito de proceder à publicação e/ou 

divulgação dos mesmos para fins promocionais, sem que os autores 

possam reclamar quaisquer direitos sobre tal publicação e/ou 

divulgação. 

 

11.  Prémios a atribuir 

Ao trabalho premiado, serão atribuídos os seguintes prémios: 

Caso o Autor seja Arquitecto Paisagista: 

a) Um prémio pecuniário no valor de 1.000,00€ (mil euros). 

b) Um Voucher para uma estadia de uma semana (7 noites - 2 pax) em 

qualquer alojamento da suspiros.org, mediante disponibilidade, nas 

estações baixa e média. 

Caso o Autor seja Estudante de Arquitectura Paisagista: 

c) Um prémio pecuniário no valor de 500,00€ (quinhentos euros). 

d) Um Voucher para uma estadia de uma semana (7 noites - 2 pax) em 

qualquer alojamento da suspiros.org, mediante disponibilidade, nas 

estações baixa e média. 

 

Os prémios serão entregues ao vencedor ou ao representante da equipa 

vencedora.  

O Autor do trabalho premiado cede ao promotor todos os direitos do 

projecto vencedor, de uso e execução do projecto, sem que o(s) 

autor(es) possam reclamar quaisquer direitos sobre tais usos. 

 

12.  Júri 

► O Júri é designado pela Organização e constituído por vários 

elementos, sendo um dos quais o Presidente. 

► O Júri é soberano nas decisões tomadas e delas não há recurso. Em 

caso de empate, o Presidente terá voto de qualidade.  

► O Júri reserva-se ao direito de não atribuir o Prémio se entender que 

a qualidade das candidaturas não o justificam. 

 

13. Apoio à elaboração dos projectos 

Com o objectivo de facilitar o levantamento e estudo prévio à execução 

do projecto/proposta, bem como a compreensão do conceito da 
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Suspiros Eco-Turismo, todos os candidatos, querendo, poderão visitar o 

espaço envolvente do alojamento alvo do projecto deste prémio, 

mediante marcação prévia. 

A visita à obra, não sendo obrigatória, potencia a interiorização das 

necessidades e características do espaço. 

O contacto com o promotor no local pode também estimular e contribuir 

para a compreensão da ideia e conceito do projecto “Taipa 2”. 

 

Para além da disponibilidade para essa visita, o promotor enviará a cada 

candidato o levantamento topográfico, o projecto de Arquitectura do 

edifício “Taipa 2”, bem como qualquer outro elemento que possa facilitar 

a análise e execução do projecto. 

 

14. Apoio do Autor do projecto premiado à execução 

Durante a fase de execução, o Autor do projecto eleito compromete-se 

a esclarecer qualquer questão e prestar todo o apoio que vier a 

entender-se conveniente à boa execução do projecto. 

 

 

 

 

 

 


