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LUSÓFONOS
DE ARQUITETURA
E DESIGN DE INTERIORES

COMO SUBMETER
UMA CANDIDATURA?

COMO SUBMETER UMA CANDIDATURA?
As candidaturas nos Prémios Lusófonos de Arquitetura e Design de Interiores devem ser feitas on-line,
para catarina.coutinho@lisbonawardsgroup.com ou leonor.oom@lisbonawardsgroup.com
Os projetos só serão considerados para votação após serem validados pela equipa dos
Prémios Lusófonos da Arquitetura e Design de Interiores e após serem confirmados todos critérios
de regulamentação. No caso de existir alguma irregularidade na inscrição, a equipa entrará em contacto
com a entidade que inscreveu o projeto.

INFORMAÇÕES SOBRE A INSCRIÇÃO
Uma inscrição diz apenas respeito a uma Categoria e Subcategoria. As entidades que se
candidatam podem inscrever-se no número de subcategorias que desejarem.
O pagamento das peças inscritas deve ser feito até ao primeiro dia de votações sob pena de
não ser aprovado e votado pelos jurados.

DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA
- Documento assinado por responsável legal, onde se atesta a veracidade de todos os dados enviados.
- Comprovativo de transferência bancária relativo ao pagamento dos fees de inscrição.
- Documento em formato pdf de até 12 páginas com descrição e imagens do projeto concorrente.
Neste documento não deve constar qualquer logótipo ou informação sobre a empresa que
submeteu a candidatura.

VALOR DAS INSCRIÇÕES
O preço de candidatura em cada categoria tem o valor de 160€ por projeto, ao qual acresce a
taxa de IVA em vigor. Este valor está sujeitos a descontos de early-bird:
1º Early Bird -35%: 16 de Fevereiro a 2 de Março
2º Early Bird -15%: 3 de Março a 24 de Março
Os descontos só ficarão ativos caso o pagamento seja efectuado na data indicada.
As inscrições serão apenas validadas após o seu pagamento.

PAGAMENTO DAS INSCRIÇÕES
O pagamento das inscrições poderá ser feito via transferência bancária ou paypal
(ao qual acresce a taxa de utilização).
Magnisense Unipessoal Lda | IBAN: PT50.0033.0000.45493712660.05
Paypal: geral@premioslusofonos.com

CONTACTOS
Catarina Coutinho - Gestora de Projeto
catarina.coutinho@lisbonawardsgroup.com
911 778 760

Leonor Oom – Gestora de Projeto
leonorm.oom@lisbonawardsgroup.com
912 368 010

