
 

 

 

  

OBJETIVOS 
- A CALL PROJECTOS ENEAP19 tem como objectivo reconhecer e 
valorizar o trabalho criativo de jovens arquitectos paisagistas.   
- A CALL é promovida pelo NAAPUE e é dirigida a jovens recém 
profissionais de arquitectura paisagista. 
 
CONDIÇÕES DE ADMISSÃO 
- A CALL admite trabalhos de formados em arquitectura paisagista nos 
últimos 5 anos, desde que não tenham sido candidatos a nenhum 
outro prémio.  
- Os trabalhos podem ser individuais ou em grupo.  
- Cada profissional pode apenas apresentar um trabalho a concurso. 
 
AVALIAÇÃO 
A avaliação dos trabalhos da CALL será feita por um júri com os 
seguintes critérios: 
- Conceito e originalidade 40% 
- Qualidade técnica da solução 20% 
- Sustentabilidade da solução 20% 
- Apresentação do trabalho 20% 
 
REGISTO 
- A candidatura à CALL será feita através do preenchimento do 
formulário de inscrição, disponível no site www.eneap.uevora.pt até 
às 24 horas do dia 17 de abril de 2019.  
- No caso das candidaturas de grupo deverá ser indicado um 
representante do grupo, com o qual serão estabelecidos os contactos 
necessários. 
 
ELEMENTOS DE CANDIDATURA 
- Os elementos da candidatura não deverão vir identificados. 
- Os elementos da candidatura deverão ser entregues em formato 
digital através de e-mail, ou via postal em suporte DVD ou memória 
USB. 
- No corpo de e-mail ou no subscrito postal enviado com os elementos 
da candidatura deve ser identificado o nº da inscrição que cada 
candidato recebeu após o registo. 
- Os trabalhos podem ser submetidos em português e em inglês. 
 - Elementos obrigatórios 
i) Painel em formato A0 (vertical ou horizontal - tamanho máximo 4 
MB) com: . plano geral 

. outros elementos considerados relevantes para a 
percepção do trabalho (cortes, perspectivas, pormenores, 
imagens, etc) 
. escala gráfica 
. título do trabalho 
. texto explicativo 

Deve ser gravado em PFD em alta resolução (pronto a imprimir) 
 
ENTREGA DOS TRABALHOS 
A entrega dos elementos deverá ser feita até às 24 horas do dia 17 de 
abril (data de registo dos CTT, se enviado por correio). 
- Para o e-mail eneap.evora@gmail.com 
- Nas instalações da entidade organizadora ou por correio registado e 
com aviso de recepção para a morada (Departamento de Paisagem, 
Ambiente e Ordenamento, Rua Romão Ramalho 59, 7000-671 Évora)  
 
CALL ENEAP 2019 
- Qualquer esclarecimento de dúvidas deve ser dirigido à ENEAP 
através do tel. +351 963 339 807 ou do e-mail www.eneap.uevora.pt 
identificando CALL ENEAP 2019 no assunto 
- A ENEAP não se responsabiliza por eventuais danos ou furtos dos 
materiais de candidatura, ficando todos os custos com seguros e 
transportes a cargo do candidato. 

 
- Não serão recebidas candidaturas após terminado o prazo definido. 
- Não serão aceites as candidaturas que não respeitem a totalidade 
dos requisitos. 
- Todos os direitos relativos aos trabalhos a concurso são da exclusiva 
propriedade dos respectivos autores. 
- A organização reserva-se o 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. 
 
PRÉMIOS 
 
TOP 3 
 1º lugar 
-   Conjunto de 5 livros técnicos; 
-   Um bilhete para os 3 dias (opção1b)) do evento ENEAP’19; 
-   Certificado de participação; 
2º lugar 
-   Conjunto de 3 livros técnicos; 
-   Um bilhete diário para o evento ENEAP’19; 
-   Certificado de participação; 
3º lugar 
-    1 livro técnico; 
-   Um bilhete diário para o evento ENEAP’19; 
-   Certificado de participação; 
4º e 5º lugar 
-   Um bilhete diário para o evento ENEAP’19; 
-   Certificado de participação; 
 
Os cinco melhores projetos serão apresentados e expostos durante o 
evento ENEAP 19.  
 
JÚRI 
- Os trabalhos candidatos são avaliados pelo júri e escolhidos por 
votação de acordo com os critérios estabelecidos para a CALL ENEAP 
2019. 
- O júri é constituído por 3 elementos, sendo um dos quais Presidente.  
- O júri é soberano nas decisões tomadas e delas não há recurso. Em 
caso de empate, o Presidente terá voto de qualidade. 
- Ao júri reserva-se o direito de não atribuir prémios se entender que 
as candidaturas não o justificam. 
- O júri é composto pelos seguintes elementos: 
 . Representante da Universidade de Évora 
 . Representante da Câmara Municipal 

. Representante da APAP 
A composição do painel será anunciada no evento ENEAP19. 
 
PUBLICAÇÃO DE RESULTADOS 
Todos os candidatos receberão uma notificação do resultado da 
seleção por e-mail até ao dia 23 de abril de 2019. 
 
DATAS  
Inscrições: até 17 de abril de 2019 
Envio de documentos: até 17 de abril de 2019 
Comunicação dos 5 projetos selecionados: até 23 de abril de 2019 
Premiação dos projetos: durante o evento ENEAP19 
 
ACEITAÇÃO 
Com a participação, os arquitectos paisagistas aceitam todos os 
termos e condições previstos por este anúncio.

 

http://www.eneap.uevora.pt/
http://www.eneap.uevora.pt/

