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Concurso Parques de Sintra - Monte da Lua
“Palácio Nacional de Sintra, um olhar contemporâneo sobre o azulejo
hispano-mourisco”

Regulamento
O presente Regulamento determina as condições de participação e seleção no concurso
“Palácio Nacional de Sintra, um olhar contemporâneo sobre o azulejo hispano-mourisco”,
organizado pela Parques de Sintra – Monte da Lua, S.A. (doravante designada por
PSML).
O concurso tem como objetivo a promoção do património azulejar hispano-mourisco
existente in situ no Palácio Nacional de Sintra, inserida na estratégia corporativa da PSML
de divulgação do valor patrimonial e artístico do Palácio junto do grande público,
nacional e estrangeiro. A criação, por estudantes, de padrões de azulejo contemporâneos
inspirados na geometria dos azulejos hispano-mouriscos, permite um equilíbrio entre a
criatividade atual e as referências históricas, despertando interesse na comunidade
estudantil e no público em geral.

Capítulo I
Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objetivo
1. O presente Regulamento integra as disposições por que se regerá o concurso, com
indicação das normas de participação e de atribuição de prémios aos vencedores,
tendo como principal objetivo promover uma visão contemporânea da arte
presente na azulejaria hispano-mourisca do Palácio Nacional de Sintra.
2. A PSML promoverá o concurso através de todos os canais ativos de divulgação
das suas atividades, assim como os canais de divulgação dos parceiros oficiais do
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concurso. O sítio Web www.azulejo.parquesdesintra.pt será usado para divulgar
e tramitar o concurso.
3. Todos os participantes que se candidatem ao concurso ficam sujeitos ao presente
Regulamento.

Artigo 2.º
Parceiros oficiais
1. O concurso é organizado e promovido pela Parques de Sintra – Monte da Lua,
S.A., entidade responsável pelo mesmo.
2. O concurso tem como parceiro produtivo a Fábrica-Atelier Viúva Lamego,
instituição referência na produção e divulgação do azulejo português, desde 1849
até à atualidade. A Viúva Lamego será responsável pela materialização dos
trabalhos finalistas.
3. O concurso tem como parceiros consultivos as seguintes entidades, colaborantes
na definição dos requisitos técnicos a cumprir pelos trabalhos a concorrer e na
promoção do próprio concurso:
a. A Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação da Universidade
Europeia (IADE);
b. A Faculdade de Arquitetura da Universidade de Lisboa (FAUL);
c. A Escola de Artes da Universidade Católica do Porto.
4. Um representante da PSML e um representante da Viúva Lamego integrarão o
júri.

Artigo 3.º
Participação
1. Ao concurso podem concorrer todos os alunos do ensino secundário profissional
artístico, assim como do ensino superior, com inscrição ativa em estabelecimento
de ensino público e privado português.
2. Aos participantes com idade inferior a 18 anos é exigida declaração (que segue
como Anexo II ao presente Regulamento), a preencher pelo respetivo
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Encarregado de Educação, e que deve ser enviada em conjunto com a Ficha de
Candidatura.
3. Os participantes devem apresentar trabalhos que respeitem as condições técnicas
descritas no artigo 13.º do presente Regulamento, não se admitindo trabalhos que
não respeitem essas mesmas indicações, sob pena de exclusão da candidatura.
4. Encontram-se impedidos de participar no concurso, os trabalhadores da PSML.

Artigo 4.º
Seleção dos trabalhos a concurso
1. O artigo 13.º do presente Regulamento enuncia as condições técnicas de
cumprimento obrigatório para participação no concurso.
2. O concurso compreende duas fases de seleção, sequenciais e eliminatórias:
a. Primeira fase, a decorrer de 1 a 31 de março de 2020;
b. Segunda fase, a decorrer de 1 de julho a 30 de setembro de 2020.
3. Na primeira fase, o júri fará a seleção de 5 (cinco) propostas, consideradas as
melhores de acordo com os critérios previamente definidos.
4. A materialização das cinco propostas em painéis de 16 azulejos (respeitando um
padrão de composição de desenho de 4 linhas por 4 colunas) ficará a cargo da
empresa Viúva Lamego. Estes painéis serão expostos em local a definir no Palácio
Nacional de Sintra.
5. A Viúva Lamego compromete-se a produzir painéis adicionais dos azulejos a
concurso, para efeitos da divulgação do mesmo, nas suas próprias instalações e
em demais instalação da PSML.
6. Durante o período de exposição, a Viúva Lamego compromete-se a substituir
eventuais peças danificadas, que possam comprometer a adequada apreciação e
avaliação dos trabalhos.
7. No final da segunda fase, serão divulgados os 2 (dois) trabalhos vencedores: o
prémio do júri e o prémio do público, sendo este último atribuído em votação
eletrónica em dispositivos próprios colocados à disposição dos visitantes do
Palácio Nacional de Sintra.
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Artigo 5.º
Periocidade e Valor do Prémio
1. O concurso é um evento único, dizendo respeito ao período de 2019-2020.
2. A atribuição dos prémios é da inteira responsabilidade da PSML, tendo o prémio
do júri um valor de 4.000,00 € e o prémio público um valor de 3.000,00€.
3. Em caso de coincidência entre as duas votações, o prémio público será atribuído
ao segundo trabalho mais votado pelo público;
4. Em caso de empate na votação do público, o prémio público será repartido pelos
trabalhos empatados.
5. A cada um dos 5 vencedores da primeira fase será atribuído um prémio não
monetário de participação no concurso.

Artigo 6.º
Candidaturas
1. Os trabalhos a concurso, devidamente identificados com o nome completo do
autor, e número de identificação civil do mesmo, deverão ser acompanhados,
obrigatoriamente, pela seguinte documentação:
•

Registo no sítio Web do concurso, através do qual será emitido um código
alfanumérico que deverá ser usado pelos concorrentes na restante
documentação impressa em papel;

•

Ficha de candidatura, devidamente preenchida (Anexo I);

•

Declaração assinada pelo Encarregado de Educação (no caso do participante
ser menor de 18 anos) (Anexo II);

•

Declaração de Direitos de Autor e Direitos Conexos assinada (Anexo III);

•

Declaração de Consentimento do Titular de Dados Pessoais assinada (Anexo
IV);

•

Cópia de comprovativo de inscrição em estabelecimento de ensino, no ano
letivo de 2019/2020, devidamente autenticado pela instituição de ensino;

•

Cópia do Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão do concorrente;

2. A ficha de candidatura ficará na posse da PSML, que garantirá a confidencialidade
dos seus dados.
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3. No caso de participação com mais de uma obra, é necessário preencher e enviar a
documentação separadamente – uma candidatura não serve para várias obras.

Artigo 7.º
Local e Prazo de Entrega dos Trabalhos a Concurso
1. Os trabalhos a concurso devem ser entregues totalmente protegidos em
embalagem adequada que comporte folhas de tamanho A4 não dobradas.
2. Os trabalhos, e demais documentação, têm que ser expedidos por
correio registado, com carimbo até à data limite 28-02-2020. As despesas de
envio e o estado de conservação do

trabalho, no

ato da entrega, são

da inteira responsabilidade do concorrente.
3. Na embalagem, no campo relativo ao destinatário, deve constar:
Prémio Azulejo Hispano-Mourisco
Palácio Nacional de Sintra
Terreiro Rainha D. Amélia
2710-616 Sintra
4. A confirmação da recepção e admissão dos trabalhos a concurso será da
responsabilidade da PSML, sendo efetuada por correio eletrónico para o endereço
indicado na ficha de candidatura.
5. Os trabalhos recepcionados não serão devolvidos, durante ou no final do
concurso.

Artigo 8.º
Constituição e Atribuições do Júri
1. O Júri para a apreciação e avaliação dos trabalhos será constituído por 5 (cinco) a
7 (sete) elementos. Integrarão o júri personalidades de relevo na investigação
histórica e museográfica do azulejo português, bem como profissionais reputados
no design contemporâneo.
2. O Júri será suportado administrativamente por um secretário que redigirá as atas
das reuniões.
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3. Para apreciação dos trabalhos dos concorrentes, e decisão final de classificações,
o Júri reunirá, devendo deliberar em plena independência e liberdade de critério.
4. Os 5 (cinco) trabalhos premiados serão selecionados em resultado da sua
relevância artística e conceptual à luz da visão e objetivos dos projetos a
apresentar, e que estão definidas nos Capítulo II do presente Regulamento.
5. Desta seleção de 5 (cinco) trabalhos resultará já o trabalho premiado com o prémio
do júri, sendo que a sua divulgação coincidirá com a do prémio do público.
6. Os critérios para a atribuição do prémio do júri são:
a. a relação dos resultados com os padrões originais geométricos hispanomouriscos dos azulejos do Palácio Nacional de Sintra;
b. a qualidade e criatividade inerentes a uma solução contemporânea;
c. a aplicabilidade em elementos arquitetónicos interiores e exteriores, tais
como panos de paredes, lambris, etc.
7. O prémio do público resulta unicamente da preferência manifestada pelo público
visitante do Palácio Nacional de Sintra através de dispositivos para votação
colocados junto da exposição dos cinco painéis selecionados da primeira fase do
concurso, em local a definir.
8. Nas deliberações do Júri, em caso de empate na decisão, o Presidente terá voto de
qualidade.
9. Das decisões do Júri não caberá recurso.
Artigo 9.º
Deliberação Final e Entrega dos Prémios
1. A PSML publicará o resultado da primeira fase do Concurso no sítio Web do
Concurso www.azulejo.parquesdesintra.pt.
2. Aos 5 (cinco) concorrentes selecionados será, ainda, feita comunicação por
contacto telefónico e correio registado com aviso de recepção para a morada
indicada na ficha de candidatura.
3. No final da segunda fase do Concurso a PSML divulgará os 2 (dois) trabalhos
vencedores - o prémio do júri e o prémio do público - em cerimónia presencial a
realizar no Palácio Nacional de Sintra.
4. Os Prémios atribuídos terão de ser reclamados até 6 (seis) meses após divulgação
dos vencedores. Caso algum dos Prémios não seja reclamado em tempo oportuno,
a PSML decidirá a sua atribuição a uma instituição de solidariedade social.
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Artigo 10.º
Propriedade dos Trabalhos Premiados
1. A PSML ficará proprietária patrimonial de todos os direitos dos trabalhos
premiados, que serão incorporadas no fundo artístico da PSML.
2. Os trabalhos premiados serão considerados obra coletiva, aplicando-se-lhes as
disposições do artigo 19.º do DL n.º 63/85, de 14 de Março (Código do Direito de
Autor e dos Direitos Conexos), na redação dada pelo DL n.º 100/2017, de 23 de
Agosto.
3. Relativamente aos direitos de propriedade dos trabalhos propostos a concurso, os
concorrentes devem preencher a “Declaração de Direitos de Autor e Direitos
Conexos” que acompanha a ficha de inscrição, como seu anexo.

Artigo 11.º
Exposição e Publicação das Obras Premiadas
1. As 5 obras premiadas serão expostas no Palácio Nacional de Sintra, sob a forma
de painéis de azulejo apoiados em cavaletes ou meios equivalentes, no período de
1 de julho a 30 de setembro de 2020.
2. A exposição será da responsabilidade da PSML, em colaboração com a FábricaAtelier Viúva Lamego.

Artigo 12.º
Responsabilidade e Constituição de Seguro
1. A PSML conservará os trabalhos vencedores com o maior cuidado e diligência,
não se responsabilizando, no entanto, por danos que se produzam de forma
acidental.
2. A PSML não se responsabiliza por prejuízos imprevisíveis, que possam ocasionar
danos de forma total ou parcial nos trabalhos expostos, assim como qualquer outro
prejuízo alheio à sua vontade.
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Capítulo II
Especificações Técnicas e Visão e Objetivos dos Trabalhos a Apresentar

Artigo 13.º
Especificações técnicas
1. O objetivo do Concurso é valorizar o património azulejar do Palácio Nacional de
Sintra, não só como testemunhos históricos, mas também como elementos
impulsionadores da criatividade contemporânea.
2. Neste sentido, pretende-se observar nos trabalhos apresentados uma abordagem
contemporânea com um desenho inovador e inédito. Este desenho deverá resultar
de uma reformulação gráfica ou mesmo 3D, seja do padrão geométrico, seja do
jogo de cores tradicionalmente patente. O resultado tem de ser inédito e inovador,
com a marca da contemporaneidade, mas simultaneamente com referências claras
aos azulejos hispano-mouriscos constituintes do património do Palácio Nacional
de Sintra. Dever-se-á manter a medida usual de 14x14cm. Os azulejos de
referência do palácio para este concurso estão disponibilizados no ANEXO V, em
forma de padrão de 16 azulejos, de que se destacam os módulos individuais.
3. Os trabalhos deverão ser constituídos por:
a. Ficheiros desenvolvidos em formato vectorial (Auto-Cad, Adobe
Illustrator, ou outro software equivalente) e gravados em formato PDF.
Têm de ser submetidos via sítio Web do concurso.
b. Memória descritiva e justificativa, com um máximo de 500 palavras e
contidas numa folha A4 impressa em papel branco;
c. Impressão em papel A4 do azulejo em tamanho real, 14x14cm, e noutra
folha 16 azulejos (respeitando um padrão de composição de desenho de 4
linhas por 4 colunas). Aconselha-se impressão com cores calibradas em
papel branco com gramagem superior a 120g/m2 ou em papel de
fotografia. As impressões não devem ser dobradas.
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d. Indicação expressa de todas as dimensões e códigos de cor propostos nos
trabalhos, necessários para uma reprodução fiel dos mesmos em suporte
azulejar.
e. Nestas impressões deverá constar o código de registo alfanumérico
emitido pela inscrição no sítio Web do concurso, não devendo figurar
outras formas de identificação do candidato, de modo a garantir o
anonimato na avaliação do júri.

Capítulo III
Disposições Finais

Artigo 14.º
Proteção de Dados
A PSML obriga-se, ainda, na parte aplicável, ao cumprimento do disposto no
Regulamento Geral do Proteção de Dados que entrou em vigor em 25 de maio de 2018.

Artigo 15.º
Omissões
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas na interpretação e aplicação do presente
regulamento, assim como qualquer situação extraordinária não prevista neste
regulamento, serão apreciados e decididos pela PSML.

Artigo 16.º
Casos que implicam a não atribuição de prémios
1. Alguns aspetos que podem levar à não atribuição do Prémio são:
i) Verificar-se que os dados de registo dos candidatos e da candidatura não
corresponderem à realidade.
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ii) Existirem indícios de plágio e utilização de informação não atribuída aos seus
autores originais.
iii) Existirem indícios do trabalho apresentado como original, ter sido já apresentado
por outros a nível nacional e internacional, ou verificar-se que foi realizado por outros
elementos que não os membros do grupo premiado.
2. O Júri, após apreciação das candidaturas apresentadas, poderá decidir pela não
atribuição dos Prémios. Esta decisão será fundamentada em comunicação dirigida a todos
os participantes nos canais utilizados para a divulgação do Concurso.

Artigo 16.º
Desqualificações
1. A PSML reserva-se o direito de desqualificar qualquer concorrente cuja
participação ou conduta iniba o desfrute de outros; altere a concorrência; viole
regras, leis ou regulamentos aplicáveis; infrinja os direitos dos restantes
concorrentes e da entidade organizadora; ou atue de forma prejudicial face ao
objeto do concurso.
2. As decisões de desqualificação tomadas ao abrigo do número anterior são finais e
vinculativas.

O presente Regulamento foi aprovado em reunião do Conselho de Administração da
PSML, lavrada em ata (ata n.º 802), e produz efeitos a partir da data da sua publicação.

Monserrate, 23 de outubro de 2019.
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Anexo I
Ficha de Candidatura ao concurso “Palácio Nacional de Sintra, um olhar
contemporâneo sobre o azulejo hispano-mourisco”
Nome Completo:_______________________________________________________________
Número do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade:_________________________________
Data de Nascimento:____-____-________

Estabelecimento de Ensino em que se encontra inscrito:_________________________________
Curso em que está inscrito:________________________________________________________
Ano do Curso:__________________________________ Número de Aluno:________________

Morada:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Correio Eletrónico:_____________________________________________________________
Contacto Telefónico:____________________________________________________________

Código Alfanumérico do Registo no sítio Web do Concurso:_____________________________

Assinatura: _______________________________

_______________,

de

de
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Anexo II
Declaração de Aceitação do Regulamento e Consentimento para Participação
(a preencher pelo Encarregado de Educação do concorrente menor de 18 anos)

Eu, ______________________________________________(nome), na qualidade de
Encarregado
de
Educação
do
menor
_______________________________________________ (nome do educando), declaro
que autorizo o meu educando a participar no concurso “Palácio Nacional de Sintra, um
olhar contemporâneo sobre o azulejo hispano-mourisco” e declaro também aceitar o
regulamento do concurso.

Nota: O envio da presente declaração deve ser acompanhado de cópia de bilhete de identidade ou cartão
de cidadão do Encarregado de Educação.

Assinatura

________________________________

_________________,

/

/
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Anexo III
Declaração
Direitos de Autor e Direitos Conexos
No contexto da sua participação no concurso acima descrito promovido pela Parques de
Sintra – Monte da Lua, S.A. (doravante designada como PSML), o autor
Nome:
Endereço:
Telefone:
Correio eletrónico:
doravante designado por “artista”, declara que:
1.

Autoriza a PSML a apresentar publicamente o seu trabalho na exposição que
será promovida após o Concurso,

2.

Autoriza a PSML a promover, comunicar e publicar a participação do artista
na exposição, bem como a reproduzir o seu trabalho em quaisquer meios,
incluindo online, em quaisquer idiomas e em qualquer parte do globo,
anteriormente, durante e posteriormente à exposição, sem limite temporal em
qualquer dos casos, sem necessidade de aprovação nem de pagamentos
adicionais devidos pela PSML ao artista;

3.

Para os efeitos indicados nos nos1 e 2, outorga à PSML os direitos de
promoção, comunicação e publicação de conteúdos referentes ao trabalho por
si apresentado e ao seu nome, de forma a viabilizar a divulgação da exposição
e do trabalho, em quaisquer meios, incluindo online, em quaisquer idiomas e
em qualquer parte do globo, anteriormente, durante e posteriormente à
exposição, sem limite temporal em qualquer dos casos, sem necessidade de
aprovação nem de pagamentos adicionais devidos pela Parques de Sintra ao
artista; tal inclui descrições, da autoria do artista, sobre o processo de execução
do trabalho, notas biográficas, e imagens do trabalho em questão;

4.

Para os efeitos indicados nos nos2 e 3, autoriza a PSML a executar todas as
imagens do trabalho artístico que possam ser necessárias. A PSML reservará
para si os direitos patrimoniais do trabalho artístico e será a sua única
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proprietária, podendo usá-lo da forma que entender e em qualquer plataforma
de divulgação à disposição da empresa;
5.

Autoriza a PSML a arquivar reproduções digitais do seu trabalho no seu banco
de imagens e a cedê-las a terceiros para quaisquer fins, sem necessidade de
aprovação nem de pagamentos adicionais devidos pela PSML ao artista;

6.

Não responsabiliza a PSML pela captação de imagens da exposição e do seu
trabalho por parte de terceiros, bem como pela sua reprodução e/ou publicação
em quaisquer meios, incluindo online, desde que a PSML:

•

salvaguarde na extensão das suas possibilidades e responsabilidades os direitos de
autoria moral do artista através da indicação do seu nome e do título e ano de
criação do trabalho artístico;

•

mencione a proteção do trabalho, enquanto obra coletiva, de acordo com Código
de Direito de Autor;

•

refira que qualquer reprodução do trabalho é estritamente proibida;

•

reproduza digitalmente o trabalho em canais online com resolução máxima de
72dpi;

•

reproduza o trabalho integralmente e sem distorção, salvo se recolher autorização
específica junto do artista com vista à criação de uma reprodução diferente.

Mais declara o artista que:
a) Garante ser o detentor legal dos direitos de autoria moral relativos ao trabalho
artístico por si apresentado, e o seu único autor, assumindo-se como único
responsável em caso de litígio com terceiros daí decorrente;
b) Garante estarem cedidos os direitos patrimoniais de qualquer outra propriedade
intelectual representada no seu trabalho para este fim específico;
c) Garante que a PSML não incorrerá em qualquer violação de direitos de autor,
direitos conexos, direitos de imagem ou direitos de qualquer outra natureza por
via da exposição do trabalho e, ou, da sua promoção, comunicação e publicação
conforme nos1 a 6 deste documento;
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Anexo IV
DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO TITULAR DE DADOS
PESSOAIS
A presente Declaração é feita ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados
(doravante RGPD) aprovado pelo Parlamento Europeu e Conselho, Regulamento (UE)
2016/679, de 27 de Abril de 2016.
A PSML obriga-se a aplicar as regras relativas à proteção das pessoas singulares no que
diz respeito ao tratamento e circulação de dados, previstas no RGPD.
Em caso de conflito de aplicação ou interpretação dos artigos do presente Regulamento,
anexos ou outros elementos dele integrantes e o Regulamento Geral sobre a Proteção de
Dados, prevalecem as disposições deste último.
A PSML obriga-se a efetuar o tratamento de dados pessoais de pessoas singulares que lhe
sejam transmitidos, obtidos ou dados a conhecer no âmbito do Concurso “Palácio
Nacional de Sintra, um olhar contemporâneo sobre o azulejo hispano-mourisco”, de
acordo com o disposto no RGPD, tendo especialmente em consideração o seguinte:
a) Os dados pessoais devem ser tratados de forma que garanta a sua segurança, e previna
a sua divulgação ou acesso não autorizados;
b) A recolha de dados pessoais está limitada ao estritamente necessário para a finalidade
pretendida (nomeadamente a prevista no artigo 1.º do Regulamento do Concurso);
c) Os dados pessoais recolhidos para uma finalidade específica não podem ser tratados de
forma incompatível com essa finalidade;
d) Os dados pessoais não devem ser conservados durante mais tempo do que o necessário;
e) Os dados pessoais são objeto de tratamento lícito, leal e transparente, em conformidade
com a legislação aplicável;
f) Em caso de violação de dados pessoais aplica-se o disposto no Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados.
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A PSML autoriza o titular de dados pessoais a, em qualquer momento, verificar se as
normas previstas no Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados estão a ser cumpridas,
obrigando-se a prestar a colaboração e esclarecimentos necessários para o efeito.

Declaro, de forma esclarecida, o meu consentimento para efeitos de tratamento de dados
pessoais no âmbito dos procedimentos inerentes à candidatura ao Concurso “Palácio
Nacional de Sintra, um olhar contemporâneo sobre o azulejo hispano-mourisco” e dos
decorrentes da sua eventual aprovação, em conformidade com o definido em sede de
RGPD.
___________________________, ______ de __________________ de _________

Assinatura
_______________________________________
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Anexo V
Imagens gráficas dos azulejos de referência do Palácio Nacional de Sintra
(forma de padrão de 16 azulejos)
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