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Regulamento do Concurso ArtZero 

 

 
Concurso ArtZero 

 

O ISCTE-IUL convida toda a comunidade a participar no ArtZero, o concurso de Arte que visa dar nova vida 

aos resíduos existentes no campus.  

 

COMO PARTICIPAR:  

 

 Crie uma peça de arte original, utilizando resíduos recolhidos no campus do ISCTE-IUL (ver Regras);  

 

 Prepare um texto descritivo da sua obra (máximo 700 caracteres), em português e inglês, incluindo o 

título. Este texto irá ser apresentado junto da obra de arte e deve referir o significado da obra e os 

materiais utilizados para a sua criação; 

 

 Preencha o plano de gestão de resíduos que deve acompanhar a obra na entrega; 

 

 Cumpra os prazos e responda aos questionários online.  

 

DETALHES DA COMPETIÇÃO 

 

Prémios 

Serão atribuídos dois prémios. O primeiro vencedor será escolhido por um júri de quatro elementos 

representativos da comunidade ISCTE-IUL. O segundo vencedor será escolhido pelo público, através de 

votação online. O primeiro vencedor receberá um prémio em dinheiro no valor de 300 €. Ao vencedor 

escolhido pelo público será atribuído um prémio no valor de 50 € em vale da Livraria Almedina. 

 

Calendário 

Abertura das inscrições    24 de setembro de 2018 

Encerramento das inscrições   15 de outubro de 2018 

Entrega da obra de arte    15 de novembro de 2018 

Votação do público    até 09 de dezembro de 2018 

Anúncio dos vencedores   festa anual do ISCTE-IUL 
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REGRAS DE COMPETIÇÃO 

 O concurso está aberto a todos na comunidade ISCTE-IUL (professores, investigadores, estudantes, 

funcionários e alumni).  

 Os participantes podem registar-se individualmente ou em grupo. Cada participante pode entregar no 

máximo uma obra de arte. Nos grupos, pelo menos um dos participantes tem de ser da comunidade 

ISCTE-IUL. 

 Só serão admitidas a concurso peças de arte criadas utilizando material recolhido no campus. Para o 

efeito, irão ser disponibilizados materiais já usados e descartados, em data e local a anunciar.  

 É proibida a utilização de material novo na elaboração das peças de arte, à exceção de algum material 

essencial à composição (como colas, agrafos ou tintas). Todos os materiais devem ser especificados na 

descrição da obra e incluídos no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos (Anexo I). 

 Inscrições incompletas ou peças que não cumpram os requisitos serão desclassificadas. 

 

Critérios de avaliação  

As peças serão avaliadas em termos de: 

- Criatividade; 

- Habilidade técnica; 

- Mensagem. 

 

Contatos 

Se tiver alguma dúvida ou questão sobre o concurso, envie um e-mail para sustentabilidade@iscte-iul.pt. 

 

Direitos de autor  

Os direitos de autor das obras submetidas ao concurso pertencem aos respetivos participantes. No entanto, 

cada participante autoriza que o ISCTE-IUL utilize as obras para efeitos de comunicação e divulgação da sua 

estratégia de sustentabilidade. O ISCTE-IUL compromete-se a creditar os detentores dos direitos de autor. 

No final da exposição os autores poderão levantar as suas obras. 

 

Proteção de dados pessoais 

Nenhum dado pessoal será partilhado com terceiros para marketing direto. 
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Anexo I - Plano de Gestão de Resíduos 

 

O presente documento corresponde ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos produzidos no Concurso 

ArtZero. A obra a realizar terá de refletir boas práticas e é de cumprimento obrigatório por parte de todos os 

participantes – sendo aplicável em todas as fases de desenvolvimento da obra de arte. 

 

I. DADOS GERAIS DO PARTICIPANTE/GRUPO  

1. Nome(s):  

2. Título da obra: 

3. Email: 

 

 

2. INCORPORAÇÃO DE RESÍDUOS 

a) Metodologia usada para a incorporação de resíduos na composição: 

 

b) Materiais utilizados na obra ArtZero (acrescente as linhas necessárias na tabela): 

Identificação do material 

utilizado 

Quantidade integrada na obra  

(peso ou volume aproximado) 

Proporção de materiais reutilizados 

(estimativa)  

(%) 

   

   

   

VALOR TOTAL    
 

 

3. ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM 

a) O que se deve fazer à obra de arte no final? Métodos de triagem a aplicar: 

 

b) Caso a triagem não esteja prevista, apresentação da fundamentação para a sua impossibilidade: 

 
 

 


