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REGULAMENTO 
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EDIÇÃO 2022/23 

Habitação multifamiliar | Madeira como estratégia para a neutralidade carbónica 

 

 

 

1. Objetivos 

O prémio universitário APCMD tem como objetivo incentivar a utilização da madeira enquanto 

material de construção através da promoção de projetos elaborados por estudantes de 

Arquitetura e de Engenharia Civil oriundos das Universidades Portuguesas. 

Este prémio universitário é um concurso nacional para premiar os melhores trabalhos de projeto 

no âmbito da Construção em Madeira e Derivados para alunos, com o propósito adicional de 

promover a colaboração interdisciplinar Arquitetura - Engenharia.  

Prevê-se que este prémio, da responsabilidade da APCMD, seja anual. 

2. Tema 

Esta primeira edição, a decorrer no ano letivo 2022/23, assume como tema para os projetos a 

desenvolver a habitação multifamiliar recorrendo a soluções de madeira como estratégia para a 

almejada neutralidade carbónica. 

3. Organização 

(1) A organização deste Prémio Universitário é da responsabilidade da APCMD - Associação 

Portuguesa de Construção em Madeira e seus Derivados. 

(2) Compete à organização planear, promover e gerir as ações conducentes à concretização dos 

objetivos do Prémio. 

(3) Compete ainda à organização deste Prémio a resolução de questões omissas nas Normas 

Regulamentares, a revisão do presente documento em cada edição, bem como a validação 

do respetivo processo. 

 

 



 

 

4. Apoio institucional 

(1) O Apoio institucional é prestado pelas seguintes entidades: 

 OA – Ordem dos Arquitetos – Conselho Diretivo Regional do Norte; 

 OE – Ordem dos Engenheiros;  

 AIMMP – Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal. 

(2) Compete às entidades aqui indicadas a designação de elementos de júri em cada edição, 

bem como a divulgação da iniciativa nos meios de comunicação que têm ao seu dispor.  

5. Candidaturas 

(1) As candidaturas ao Prémio Universitário APCMD devem resultar de projetos académicos que 

evidenciem o uso da madeira enquanto material relevante. 

(2) Cada edição do prémio terá um tema específico a definir pela Organização. 

(3) Todos os estudantes das áreas de Arquitetura e Engenharia Civil matriculados numa 

Universidade/Instituição de Ensino Superior Portuguesa no ano letivo 2022/23, inscritos em 

quaisquer dos ciclos de estudos (licenciatura, mestrado e doutoramento), são convidados a 

participar no Prémio Universitário APCMD. 

(4) As equipas devem ser formadas por, pelo menos, dois alunos e, no máximo, quatro.  

(5) São aceites equipas: 

 integralmente formadas por alunos de ciclos de estudos de Arquitetura;  

 integralmente formadas por alunos de ciclos de estudos de Engenharia; 

 equipas multidisciplinares, formadas por alunos de ciclos de estudos de Arquitetura 

e Engenharia.  

(6) As equipas podem ser formadas por alunos de universidades/instituições distintas.  

(7) É obrigatório que as equipas tenham a supervisão de um(a) professor(a). 

(8) Todas as equipas que pretendam formalizar a candidatura ao Prémio Universitário APCMD 

devem remeter os documentos necessários à sua inscrição nas condições e dentro dos 

prazos definidos no Regulamento. 

(9) As propostas submetidas a concurso devem refletir a qualidade, o potencial para a inovação 

e a versatilidade da madeira e, simultaneamente, promover soluções qualificadas de 

construção sustentável, enriquecendo o património arquitetónico e cultural português. Para 

o efeito, devem incorporar um volume relevante de madeira e/ou seus derivados. 

6. Impedimentos  

(1) Estão impedidos de se candidatar ao Prémio alunos já inscritos como membros efetivos na 

Ordem dos Arquitetos ou na Ordem dos Engenheiros.  



 

(2) Estão impedidos de se candidatar ao Prémio os membros do Júri e seus colaboradores ou 

parentes até ao segundo grau das linhas direta ou colateral, bem como peritos ou 

consultores do Júri, para além de elementos que integrem a Comissão Organizadora e a 

Comissão de Acompanhamento. 

7. Júri 

(1) Integram o Júri do Prémio Universitário APCMD Projetar com madeira edição 2022/23: 

 Representante da APCMD (Presidente) – Prof. Jorge Branco; 

 Representante da Ordem dos Arquitetos – Conselho Diretivo Regional do Norte; 

 Representante da Ordem dos Engenheiros – Prof. Humberto Varum; 

 Representante da AIMMP – a definir; 

 Personalidade: Arq. Carlos Castanheira. 

(2) O júri avaliará cada um dos trabalhos candidatos ao Prémio, com base nos critérios de 

seleção definidos no n.º 8 do presente Regulamento, devendo as suas apreciações e 

respetivas fundamentações constar das atas das reuniões em que tenham lugar.  

(3) As reuniões do Júri são restritas aos elementos que o compõem. 

(4) Todas as deliberações são tomadas por maioria dos membros do Júri. 

(5) As deliberações do Júri não são suscetíveis de recurso pelos concorrentes. 

8. Critérios de avaliação 

(1) As obras apresentadas serão avaliadas e devidamente fundamentadas pelo Júri, no contexto 

de uma arquitetura em madeira para o futuro, de acordo com os seguintes critérios:  

A. Qualidade do programa e consequentes soluções tipológicas (incluindo 

inovação nas formas de habitar); 

B. Qualidade estética e coerência da solução conceptual; 

C. Aplicação e inovação no uso da madeira como sistema construtivo e estrutural; 

D. Racionalidade construtiva e exequibilidade financeira; 

E. Sustentabilidade e aspetos de manutenção futura. 

9. Prémios 

(1) Às equipas vencedoras que forem distinguidas com o Prémio Universitário APCMD Projetar 

com madeira 2022/23, serão atribuídos os seguintes prémios monetários, que totalizam 

9000€:  

 1º lugar – 5000€;  

 2º lugar – 3000€;  

 3º lugar – 1000€. 



 

10. Notificação e divulgação das obras selecionadas 

(1) O anúncio público dos resultados do Prémio Universitário APCMD Projetar com madeira 

2022/23 terá lugar em cerimónia própria, na cidade de Guimarães, em data prevista no n.º 

12 do presente Regulamento e local a definir pela Organização.   

(2) A relação das obras selecionadas será comunicada diretamente a todos os candidatos, via 

correio eletrónico, uma semana antes da cerimónia de atribuição do Prémio. 

(3) Após a cerimónia de anúncio dos resultados e entrega dos prémios, os resultados do 

concurso estarão disponíveis na internet, designadamente no site www.apcmd.pt, bem como 

nos sites das entidades que apoiam institucionalmente o Prémio. 

(4) A Organização procederá, por todos os meios possíveis, à divulgação e promoção do Prémio 

Universitário APCMD Projetar com Madeira, bem como das obras premiadas. 

(5) As obras selecionadas serão divulgadas por todos os meios de comunicação da APCMD. As 

publicações serão redigidas por representantes da Organização do Prémio e podem ser 

enriquecidas com informações fornecidas por membros do Júri e documentos escritos da 

responsabilidade dos patrocinadores. 

(6) Na cerimónia de entrega dos prémios, será inaugurada a exposição integrada pelas obras 

selecionadas. A realização da exposição é responsabilidade da Organização. 

(7) Os variados meios de divulgação poderão valer-se das reproduções fotográficas das obras 

selecionadas, alguns elementos descritivos associados (memória descritiva, desenhos, entre 

outros), assim como breves dados biográficos dos respetivos autores.  

(8) Os concorrentes aceitam e consentem a reprodução de peças desenhadas ou escritas do 

projeto, bem como dos seus créditos fotográficos, a título gratuito, em todos os âmbitos de 

divulgação do Prémio.  

(9) Todos os elementos enviados ficarão na posse da Organização, com exceção da maqueta 

eventualmente entregue. 

11. Inscrição e entrega das propostas 

(1) A inscrição das equipas é formalizada através do envio da Ficha de Inscrição, devidamente 

preenchida, conforme ANEXO I do presente Regulamento, para info@apcmd.pt até o dia 17 

de fevereiro 2023, conforme determina o Calendário definido no n.º 12 do presente 

Regulamento.  

(2) A formalização das propostas a concurso será efetuada mediante a apresentação dos 

seguintes elementos: 

a. Painel A1 com a descrição geral da proposta desenvolvida; 

b. ficheiros do trabalho contendo elementos gráficos e escritos suficientes para 

a caraterização e definição da obra - plantas, cortes, alçados, elementos 

construtivos, perspetivas, axonometrias, diagramas, renderings e/ou 

fotografias. 

(3) Os textos, como memórias descritivas, devem ser apresentados em formato .DOC ou .PDF. 

As imagens, como fotografias e perspetivas, devem ter resolução mínima de 300 dpi e ser 

apresentadas em formato .JPG ou .TIFF. As peças desenhadas, como plantas, cortes, alçados, 



 

axonometrias e/ou diagramas, devem ser apresentadas em formato .PDF. 

(4) Sempre que possível, e unicamente para fins expositivos, poderão ser disponibilizados 

maqueta, que será devolvida no final do período de exposição. 

(5) O material referido nos itens (2) a (4) desta seção, deve ser enviado para info@apcmd.pt até 

o dia 28 de abril 2023, conforme determina o Calendário definido no n.º 12 do presente 

Regulamento.  

12. Datas importantes  

É fixado o seguinte calendário do Prémio Universitário APCMD Projetar com madeira, edição 

2022/23: 

Inscrição das equipas……………………………………… 17 de fevereiro de 2023 

Entrega das propostas………………………………………28 de abril de 2023 

Comunicação das propostas vencedoras……………… 29 de maio de 2023 

Cerimónia de entrega dos prémios………………………7 de junho de 2023 

13. Universidades promotoras 

No lançamento deste Prémio, foram auscultados docentes das Universidades Portuguesas que 

abaixo se identificam, e que se assumem como entidades promotoras. Estas Universidades 

aceitaram o desafio de promover o Prémio junto da sua comunidade académica. Espera-se que 

mais Universidades e instituições de ensino se juntem. 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Patrocinadores 

A edição de 2023 do Prémio conta com os seguintes patrocinadores: 

 

  

 

  
 

 

  
 

 

 

 

Contatos APCMD 

Universidade do Minho, Campus de Azurém, 4800-058 Guimarães 

Tel.: 253 510 498 

info@apcmd.pt 

www.apcmd.pt 

 

 

Guimarães, 20 de janeiro de 2023 

Pela Organização 

 

Jorge M. Branco 

Presidente da APCMD 


