
JORNAL ARQUITECTOS
PRÉMIO ARQUITECTURA/COZINHAS/MENOS DE QUARENTA/2011
A Cozinha do Futuro/O Futuro da Cozinha

Considerando o êxito em que consistiu o prémio “ARQUITECTURA/COZI-
NHAS/MENOS DE TRINTA” organizado pelo Jornal Arquitectos (JA) em 
2010, com considerável número de respostas, voltamos, este ano, a desafiar 
os leitores do JA (agora com menos de 40 anos) a imaginar, com obrigatório 
uso dos electrodomésticos comercializados pelo grupo Bosh/Siemens/Ba-
lay/Gaggenau, o que possa ser a “cozinha do futuro”, ou mesmo o “futuro da 
cozinha” na arquitectura doméstica. 

1. OBJECTIVOS
O PRÉMIO ARQUITECTURA/COZINHAS/MENOS DE QUARENTA/2011 (A 
Cozinha do Futuro/O Futuro da Cozinha) organizado pelo Jornal Arquitec-
tos tem como objectivo a selecção da melhor proposta  para a criação de 
um espaço de cozinha com obrigatoriedade de ser totalmente resolvido com 
recurso a equipamento escolhido a partir do naipe disponibilizado pelas mar-
cas patrocinadoras associadas para este objectivo (Balay, Bosch, Gaggenau 
e Siemens).

2. DESTINÁTARIOS
O Prémio destina-se a arquitectos ou estudantes de arquitectura com menos 
de 40 anos no final de 2011.

3. RESTRIÇÕES DE PROJECTO
O espaço de cozinha, ainda que a projectar livremente pelos candidatos, de-
verá poder inscrever-se, contudo, num cubo de cinco metros de lado.
Cada concorrente (ou grupo associado para concorrer) poderá apenas apre-
sentar uma proposta.
Os modelos dos diferentes electrodomésticos que os candidatos pretendam 
utilizar deverão ser referidos nas propostas, sendo que a solução apresen-
tada deverá, obrigatoriamente, utilizar equipamentos de apenas uma das 
marcas. 
Na memória descritiva (ver ponto 4) os candidatos deverão, expressamente, 
responder à seguinte questão (por interesse estatístico do grupo Bosh/Sie-
mens/Balay/Gaggenau: 

Ordene de 1 a 5, por ordem crescente de importância, os critérios que, em 
sua opinião, deverão ser tidos em conta na classificação de um espaço de 
cozinha no futuro.

– articulação com os restantes espaços da casa
– design dos equipamentos/electrodomésticos 
– espacialidade/arquitectura
– fiabilidade técnica dos equipamentos/electrodomésticos 
– praticidade e/ou autonomia funcionais

4. PROPOSTAS
As propostas deverão ser apresentadas num máximo de três painéis de for-
mato A3 (leitura ao baixo) contendo obrigatoriamente:
– planta(s) e cortes/alçados (mínimo esc. 1:50) da respectiva cozinha 
e 
– visualizações 3D e/ou fotomontagens e/ou maquetas 
e/ou 
– esquissos representativos do espaço projectado. 

A apresentação é anónima. Um código, composto por três letras e quatro 
números, não repetidos, deve ocupar o canto inferior direito do painel, identi-
ficando o(s) concorrente(s).
A estes três painéis são anexados dois envelopes A4, identificados com o 
código no verso: 
– o primeiro terá escrito Memória Descritiva e conterá uma memória des-
critiva, com um máximo de 5.000 caracteres (com espaços) e a resposta à 
pergunta (ver ponto 3) em formato A4; deve ainda ser anexado um CD com  
todos os elementos enviados (desenhos, imagens e memória descritiva).

– o segundo terá escrito Identificação do Concorrente, e conterá a iden-
tificação do(s) concorrente(s), nome, morada e contacto telefónico e 
electrónico), fotocópia de documentos comprovativos dos respectivos 
estatutos [Arquitecto(s) ou Estudante(s) de Arquitectura] bem como 
a fotocópia de documentos de identificação comprovando o nascimen-
to (de todos os elementos, no caso de associações, formais ou informais, 
de concorrente) depois de 1971. Os envelopes são fechados e embru-
lhados, juntamente com os painéis, numa embalagem que deverá ter es-
crito, pelo exterior, para ser enviada por CTT ou entregue pessoalmen-
te: JORNAL ARQUITECTOS/PRÉMIO ARQUITECTURA/COZINHAS/ 
/MENOS DE QUARENTA
Ordem dos Arquitectos  |  Travessa do Carvalho, 23  |  1249-003 Lisboa
No caso da entrega ser feita pessoalmente, o interessado deve solicitar um 
recibo que o certifique.

5. JÚRI
O Júri será constituído por três elementos: dois arquitectos, representando o 
JA, e um representante do grupo patrocinador do Concurso.

6. DATAS
[Informações e Regulamento disponíveis em www.jornalarquitectos.pt]
O Prémio decorrerá segundo o seguinte calendário:
Divulgação (Boletim dos Arquitectos): Julho 2011
Pedidos de Esclarecimentos: até 1 de Setembro 2011
Resposta aos Pedidos de Esclarecimentos: até 30 de Setembro 2011 
Recepção das propostas: 7 de Novembro 2011*
Reuniões do Júri: Novembro de 2011
Anúncio dos premiados: Dezembro de 2011

*até às 17:00, para os participantes que entregarem as suas propostas nas 
instalações da Ordem dos Arquitectos
Travessa do Carvalho, 23
1249-003 Lisboa

7. PRÉMIOS
Será atribuído um prémio pecuniário no valor de € 2500 à proposta conside-
rada vencedora. O Júri poderá ainda propor Menções Honrosas, para além do 
premiado, que terão apenas um valor simbólico, não sendo remuneradas.

Nota: O grupo Bosh / Siemens/ Balay/ Gaggenau reserva-se o direito de utilizar os tra-
balhos apresentados para fins publicitários.


