REGULAMENTO
CONCURSO DE IDEIAS
Na rua, em casa, na escola ou no museu, pensar requer tempo.
Por ocasião do vigésimo aniversário, o Pavilhão do Conhecimento - Centro Ciência Viva lança
o convite público para um concurso de ideias para criação de um espaço de pensamento,

com uma área concebida para tal, que faça parte integrante da sua oferta expositiva.

1. Promotor
A Ciência Viva – Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, entidade gestora
do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva leva a efeito o presente concurso de
ideias para apresentação de propostas, por ocasião dos 20 anos do Pavilhão do
Conhecimento – Centro Ciência Viva.

2. Disposições Gerais
Este concurso tem como objetivo selecionar uma proposta de criação de um módulo para a
área expositiva do Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva que configure um
espaço estimulante para o exercício do pensamento e da reflexão.

3. Participantes
a)

O concurso é aberto a todos, para participação individual ou coletiva.

b)

Os concorrentes são responsáveis pela originalidade dos trabalhos apresentados,
assumindo toda a responsabilidade perante reclamações de terceiros quanto a
direitos de autor e direitos conexos.

c)

Ao participar no concurso, os concorrentes assumem o conhecimento e a
concordância com o presente regulamento.

d)

O concurso é dirigido exclusivamente à participação externa, pelo que não serão
consideradas propostas que incluam funcionários da Ciência Viva.

4. Características das propostas
Os trabalhos apresentados a concurso deverão ter em consideração os seguintes aspectos:
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a) Apresentar uma memória descritiva, constituída por um texto que descreva
claramente o conceito do módulo, incluindo proposta de nome, bem como um
desenho exploratório.
b) não ultrapassar uma área de implantação de 4 m 2.

5. Envio das propostas
a)

As propostas, devidamente identificadas, devem ser remetidas por correio para o
endereço Pavilhão do Conhecimento – Centro Ciência Viva, Largo José Mariano
Gago, Nº1, Parque das Nações, 1990-073 Lisboa, ou por email para o endereço
eletrónico concursodeideias@cienciaviva.pt

b)

As propostas devem ser enviadas até ao dia 31 de outubro de 2019, inclusive.

6. Avaliação das propostas
a)

Os trabalhos serão avaliados pela Direção da Ciência Viva, e por quem mais esta
venha a designar, sendo soberana nas decisões, que não são passíveis de recurso.

b)

A Ciência Viva reserva o direito de não escolher um projecto vencedor se as
propostas submetidas não tiverem o mérito suficiente.
A seleção dos trabalhos terá em consideração os seguintes aspectos: • Qualidade e

c)

adequação ao tema; • Criatividade e originalidade; • Exequibilidade, no ponto de
vista de produção e instalação.

7.

Contrapartida financeira

À proposta selecionada será atribuído o valor 3 000 euros.

8.
a)

Direitos de Propriedade
Ao participar no concurso, os concorrentes declaram ceder à Ciência Viva os direitos
de propriedade dos trabalhos selecionados e aceitar o seu uso.

b)

O vencedor manterá a propriedade intelectual da proposta, podendo divulgá-la para
efeitos de portfolio e currículo, mencionando o contexto em que esta foi
desenvolvida.

c)

Não se encontra prevista a devolução das propostas submetidas, assegurando-se a
sua não utilização para qualquer fim.
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9. Publicação de resultados

Os resultados do concurso serão publicados em www.cienciaviva.pt, até 30 de novembro. O
concorrente vencedor será também informado do resultado através dos contactos indicados
na proposta.

10. Regime de proteção de dados
Ao disponibilizar os seus dados pessoais à Ciência Viva, os participantes reconhecem e
consentem que os mesmos sejam processados e conservados durante o período de tempo
necessário para a prestação dos serviços a que se destinam, bem como para o cumprimento
de obrigações legais da Ciência Viva.

A Ciência Viva garante, exclusivamente aos próprios, o direito de acesso aos dados que lhes
digam diretamente respeito, podendo estes solicitar a sua retificação, a sua portabilidade (se
tecnicamente possível), o seu apagamento, a limitação no seu tratamento ou o direito de se
opor ao seu tratamento, bastando apenas que contacte a Ciência Viva para esse efeito.
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