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Os Prémios Lusófonos da Arquitetura e Desing de Interiores são uma iniciativa privada, 

promovida pelo Lisbon Awards Group, que tem como objectivo final premiar os melhores 

projectos de arquitetura e desing de interiores de todos os países de língua oficial 

portuguesa, ou territórios que historicamente têm uma ligação linguística 

ou cultural com Portugal e a sua língua. 

Sendo um prémio independente, a inscrição é livre, implicando a mesma a imediata 

aceitação dos critérios, procedimentos e regulamentos previamente apresentados

neste regulamento e/ou noutros suportes de comunicação. 

O júri é absolutamente soberano sobre os resultados. A organização dos prémios 

é também soberana em matérias sobre a metodologia de funcionamento da premiação, 

do evento e das demais características de todo este projecto. 

Os resultados, tendo à partida uma forte carga de objectividade, estão à partida 

condicionados pelo caráter de subjetividade inerente ao facto de haver um júri que toma a 

decisão sobre os mesmos. Este júri é constituído por profissionais e académicos de renome 

nestas áreas, em todos os países de língua oficial portuguesa. Todos estes quadros foram 

selecionados tendo em conta o seu currículo e perfil, de forma a poderem avaliar com 

responsabilidade, profissionalismo e isenção todas as candidaturas submetidas. 

Os Prémios Lusófonos de Arquitetura e Design de Interiores têm ambição de se tornarem 

rapidamente os maiores prémios de língua portuguesa no que ao reconhecimento 

da arquitetura e design de interiores diz respeito.  

1. ENQUADRAMENTO



- 1º Early Bird -40%: 12 a 30 de Outubro

- 2º Early Bird -15%: 31 de Outubro a 15 de Novembro

- 23 Early Bird -10%: 16 a 30 de Novembro

- Fim de Candidaturas: 31 de Janeiro

10% de desconto extra: 10 ou mais inscrições

20% de desconto extra: 20 ou mais inscrições

a. Abrangência

Os Prémios Lusófonos de Arquitetura e Design de Interiores são um prémio no qual se 

podem candidatar exclusivamente empresas da área com sede fiscal em países de língua 

oficial portuguesa  ou territórios que historicamente têm uma ligação linguística ou cultural 

com Portugal e a sua língua. As empresas não têm limite quanto ao número de categorias 

em que se desejam candidatar. 

b. Modalidade de candidatura

As candidaturas nos Prémios Lusófonos de Arquitetura e Design de Interiores devem ser feitas 

on-line, através de envio de e-mail. 

c. Sigilo

Os Prémios Lusófonos de Arquitetura e Design de Interiores comprometem-se a não partilhar - 

que não pela sua equipa e pelo conjunto de jurados - o material inscrito pelas empresas.

Os Prémios Lusófonos de Arquitetura e Design de Interiores não assumem qualquer 

responsabilidade pelo material inscrito - sendo o mesmo da total e única responsabilidade

das empresas concorrentes.

d. Irregularidades

Qualquer incumprimento nas regras acima descritas incorre a pena de eliminação do processo 

de candidatura. O valor da candidatura não será restituído.

2. CALENDÁRIO

3. CANDIDATURAS



4. PROCESSO DE CANDIDATURA

a. Documentação a ser enviada

- Documento assinado por responsável legal, onde se atesta a veracidade de todos 

os dados enviados.

- Indicação das Categorias a que pretende concorrer. 

- Comprovativo de transferência bancária relativo ao pagamento dos fees de inscrição, 

de acordo com o que consta neste regulamento.

- Documento em formato pdf até 12 páginas com descrição e imagens do projecto 

concorrente. Neste documento não deve constar qualquer logótipo ou informação

 sobre a empresa que submeteu a candidatura. 

b. Valor das candidaturas

O preço de inscrição em cada categoria tem o valor único de 140€ por projecto, ao qual 

acresce IVA à taxa local, apenas nas inscrições oriundas de Portugal. Sobre este valor 

existem descontos de early bird e também de quantidade. As inscrições só são 

consideradas válidas, quando o valor total da inscrição dá entrada na conta.

Estes preços estão sujeitos a descontos de antecipação de inscrição e de quantidade, 

indicados pela organização no site e restantes materiais de comunicação da iniciativa. 

Os descontos só ficarão ativos caso o pagamento seja efectuado na data indicada. 

c. Pagamento das candidaturas

O pagamento das candidaturas só poderá ser feito via transferência bancária.

Magnisense Unipessoal Lda

IBAN: PT50.0033.0000.45493712660.05

d. Validação das candidaturas

As candidaturas só se encontram validadas após envio de todas as informações previstas 

neste regulamento, bem como da realização do pagamento e envio da respectiva 

candidatura.  



5. CATEGORIAS 
        E SUBCATEGORIAS
a. Enquadramento

As Categorias a concurso dizem respeito às mais variadas áreas do domínio da arquitetura 

e do design de interiores. 

b. Categorias

• Arquitetura

• Design de Exteriores e Interiores

c. Subcategorias

Arquitectura

• Arquitectura Paisagística

• Habitação - Apartamentos

• Habitação - Condomínios

• Habitação - Prédios

• Habitação - Vivendas individuais

• Habitação - Vivendas geminadas

• Habitação - Reconstrução

• Hotelaria - grande dimensão 
   (mais de 50 quartos)

• Hotelaria - pequena dimensão
   (até 50 quartos)

• Lojas e comércio - grande dimensão

• Lojas e comércio - pequena dimensão

• Escritórios - grande dimensão

• Escritórios - pequena dimensão

• Equipamentos culturais - grande dimensão

• Equipamentos culturais - pequena dimensão 

• Equipamentos industriais - grande dimensão

• Equipamentos industriais - pequena dimensão

• Equipamentos hospitalares e de saúde

• Equipamentos públicos - grande dimensão

• Equipamentos públicos - pequena dimensão

• Equipamentos sociais

• Jardins Públicos

• Jardins Privados - Habitação

• Jardines Privados - Empresas

• Melhor integração com natureza circundante 

• Melhor aproveitamento do espaço

• Melhor uso de luz artificial

• Melhor uso de luz solar

• Restauração

• Sustentabilidade

• Espaços efémeros



Design de Exteriores e Interiores

• Design de exteriores - jardins públicos

• Design de exteriores -  jardins privados

• Design de exteriores - piscinas públicas

• Design de exteriores - piscinas privadas

• Design de exteriores - integração com natureza

• Design de exteriores - integração com natureza circundante 

• Design de exteriores - sustentabilidade

• Design de exteriores - espaços efémeros

• Design de interiores - comércio pequena dimensão

• Design de interiores - comércio grande dimensão

• Design de interiores - cozinhas

• Design de interiores - escritórios habitacionais

• Design de interiores - escritórios empresariais (grandes empresas)

• Design de interiores - escritórios empresariais (pequenas empresas)

• Design de interiores - garrafeiras privadas

• Design de interiores - hotelaria grande dimensão  (mais de 50 quartos)

• Design de interiores - hotelaria pequena dimensão  (até 50 quartos)

• Design de interiores - indústria

• Design de interiores - lojas de grande dimensão

• Design de interiores - lojas de pequena dimensão

• Design de interiores - quartos

• Design de interiores - quartos de crianças

• Design de interiores - restauração

• Design de interiores - salas de estar

• Design de interiores - salas de jantar

• Design de interiores - terraços

• Design de Interiores - obra completa

• Design de interiores - melhor utilização de luz artificial

• Design de interiores - melhor utilização de luz solar

• Design de interiores - sustentabilidade

• Design de interiores - espaços efémeros



6. JÚRI E VOTAÇÃO

7. PRÉMIOS

8. CERIMÓNIA DE 
        ENTREGA DE PRÉMIOS

Os vencedores em cada categoria e subcategoria são selecionados pelo Júri da 2º edição 

Prémios Lusófonos de Arquitectura e Design de Interiores.

A seleção do júri é da responsabilidade do Lisbon Awards Group, entidade promotora 

dos Prémios Lusófonos de Arquitectura e Design de Interiores.

O Júri tem um funcionamento colegial e votará digitalmente as candidaturas submetidas. 

Este júri é absolutamente soberano nas suas escolhas, aceitando de antemão os 

participantes nos prémios a não contestação dos resultados. 

Por cada categoria de prática de Arquitectura e Design de Interiores:

Ouro

Prata

Bronze

Menção Honrosa 

Os vencedores receberão um selo digital que poderão utilizar nas suas plataformas de 

comunicação físicas e digitais. Receberão ainda um diploma e também um troféu, a ser 

entregue presencialmente na Cerimónia de Entrega de Prémios.

Na impossibilidade de recebimento do diploma e troféu na Cerimónia de Entrega de Prémios,  

os vencedores deverão suportar o envio dos mesmos por correio ou estafeta.

A cerimónia de entrega de prémios irá decorrer no dia, local e moldes a anunciar 

brevemente pela organização.

Motivos de saúde pública podem originar o adiamento ou cancelamento da Cerimónia 

de Entrega de Prémios, o que não invalidará a atribuição dos mesmos e envio do 

respectivo diploma e troféu por parte da organização.


