
a) Painéis:
• Seis painéis obrigatórios A2 ao alto, peso total de 200MB, formato jpeg. 
• O conteúdo de cada painel deve enquadrar-se no limite do A2 de forma que cada painel tenha uma leitura independente, 

ainda que sequencial. 
• No canto inferior esquerdo de cada painel deve estar o código pessoal do concorrente e a numeração sequencial de cada 

um dos painéis, no seguinte formato: CCCCC-# (CCCCC = código pessoal; # = númeração do painel, de 1 a 6. Esse mesmo 
formato deve ser usado como nome dos ficheiros digitais dos painéis).

Atenção:
•   Faça um teste de impressão dum fragmento do painel para garantir uma boa leitura das linhas e do texto. Os paineis deverão 
estar com resolução mínima de 300dpis.
•   O conteúdo de cada painel fica inteiramente ao critério do concorrente, ou seja, cada concorrente saberá a melhor forma de
comunicar o seu projecto seja através de plantas, alçados, 3D, fotomontagens, texto, fotos de maquetes, de protótipos,
desenhos à mão, etc.
•   Na Fase de Inscrição a entrega dos elementos de projeto é somente digital. Maquetes e protótipos de projeto só são aceites
na Fase de Finalistas.

b) Memória descritiva:
A memória descritiva deve conter cerca de 2000 caracteres, em formato MS Word. 
O texto deve ser redigido em português. O código pessoal de cada concorrente deve constar no nome do ficheiro da memória 
descritiva da seguinte forma: CCCCC-MD (CCCCC = código pessoal, MD= memória descritiva).

Atenção:
•  A Memória Descritiva pretende-se num registo simples e objectivo.
•  O texto da Memória Descritiva é um elemento muito importante para um claro entendimento do projeto. 
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ELEMENTOS A CONCURSO

EXEMPLO DE COLOCAÇÃO DO CÓDIGO PESSOAL (CCCCC):

CCCCC-1

Lista de ficheiros a enviar:

Código pessoal seguido do número do painel:

420 mm

594 m
m


