Prémio +DESIGN by LXD
1.

PREÂMBULO
A Fundação AIP lança pela 3ª vez o Prémio +DESIGN no Lisboa Design Show que realiza a 9ª edição
de 03 a 07 de Outubro de 2018.
O Lisboa Design Show é a plataforma de negócio e promoção do design nacional nas áreas do design
de produto e moda.
É o único evento, do género, realizado em Portugal que tem vindo a democratizar o design e criar
oportunidades para os jovens designers e marcas emergentes, que encontram nesta plataforma a
forma de apresentarem os seus produtos, as suas marcas e contactar com os seus potenciais
clientes. Hoje, o Lisboa Design Show é uma referência no mundo do design, muitas oportunidades e
casos de sucesso têm sido criados no decurso das 8 edições passadas.

2.

OBJECTIVOS

2.1

Distinguir e promover os produtos criados por designers e criadores presentes no Lisboa Design
Show 2018, cujo design seja o principal factor diferenciador: nas áreas do design de produto e moda.

2.2

Incentivar as empresas a adoptar estratégias e procedimentos de qualidade e inovação, através do
Design.

3.

CONCORRENTES
Podem participar todos expositores presentes no Lisboa Design Show.

4.

CANDIDATURAS
A atribuição dos prémios é precedida de um processo de candidatura.
a)

Se pretender concorrer com mais do que uma proposta, pode fazê-lo até ao máximo de 3.

b) Só serão consideradas candidaturas cujo autor tenha enviado a ficha de candidatura
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c)

As peças/produtos a concurso serão expostas no stand dos concorrentes, em local bem visível e
devidamente identificadas por uma placa informativa, que deverá ser levantada no Serviço de
Apoio ao Cliente, entre as 15H00 e as 20H00 do dia 02 de Outubro de 2018.

5.

ENVIO DAS CANDIDATURAS

5.1

As candidaturas deverão ser enviados a/c: Organização LXD até ao dia 21 de Setembro de 2018,
através do seguinte e-mail: lisboadesignshow@ccl.fil.pt

5.2

Deve aguardar a confirmação da recepção da candidatura, caso não se verifique, deve contar a
organização do LXD – Telef: 218 921 564

6.

JÚRI | METODOLOGIA AVALIAÇÃO

6.1

O Júri é constituído pelos seguintes elementos:
▪

Um representante da Feira Internacional de Lisboa

▪

Um Designer da área Product Design

▪

Um Designer da área Fashion Design

▪

Vencedor Premio Revelação 2017

▪

Convidados da organização – a designar

O Júri reunirá entre o 1º e o 3º dia do evento. No dia da reunião, o júri irá ver in loco as peças
concorrentes aos stands. Seguidamente, reúnem para decidir os vencedores.
6.2

Não poderão integrar o júri pessoas que, directa ou indirectamente, estejam pessoalmente e/ou
profissionalmente envolvidas com os candidatos.

6.3

Critérios de avaliação
▪

Inovação (material utilizado, incorporação de tecnologia ou outro elemento);

▪

Originalidade;

▪

Qualidade conceptual.
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6.4

Metodologia de decisão
▪

As decisões do júri serão tomadas por maioria simples de votos e não serão aceites abstenções.

▪

As decisões do Júri são soberanas e definitivas não cabendo qualquer tipo de recurso.

▪

O júri pode não atribuir qualquer distinção/prémio se entender que a qualidade das candidaturas não o justifica.

▪

7.

Não se estabelecem limites quanto ao número possível de prémios ex aequo.

DISTINÇÕES/PRÉMIOS

▪

O Júri selecciona até ao máximo de três prémios (1º/2º/3º) por categoria: Design Produto e Design Moda

▪

O júri distinguirá ainda entre todos os premiados um prémio revelação + DESIGN by
LXD em cada uma das classificações (1º, 2º e 3º).

▪

8.

Todos os autores distinguidos recebem um diploma de participação.

PRÉMIOS REVELAÇÃO “+DESIGN by LXD”

O autor da peça/produto premiado integra o júri do Prémio na edição seguinte, em 2019.
▪

1º PRÉMIO REVELAÇÃO “+DESIGN by LXD”
Valor do prémio: 1.800,00€
Corresponde ao valor de participação no Lisboa Design Show, área marcas, com
18m2 de espaço + Stand, que será usufruído na próxima edição do Lisboa Design
Show, em 2019;

▪

2º PRÉMIO REVELAÇÃO “+DESIGN by LXD”
Valor do prémio: 900,00€
Corresponde ao valor de participação no Lisboa Design Show, área marcas, com
9m2 de espaço + Stand, que será usufruído na próxima edição do Lisboa Design
Show, em 2019;

▪

3º PRÉMIO REVELAÇÃO “+DESIGN by LXD”
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Valor do prémio: 300,00€
Corresponde ao valor de participação no Lisboa Design Show, área marcas, com 3m2 de
espaço + Stand, que será usufruído na próxima edição do Lisboa Design Show, em 2019;

9.

DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1

A participação neste concurso implica a aceitação deste regulamento.

9.2

Todos os produtos deverão ser inéditos e originais e deverão ser criações dos próprios concorrentes.

10.

CALENDÁRIO DO CONCURSO

11.

▪

Lançamento ------------------------------------------------------------------15 de Julho de 2018

▪

Recepção candidaturas ---------------------------------------------------24 de Setembro de 2018

▪

Divulgação dos vencedores

---------------------------------------------- 07 de Outubro de 2018

SECRETARIADO | ESCLARECIMENTOS
Organização Lisboa Design Show
Tel: + 351 218 921 564
e-mail: lisboadesignshow@ccl.fil.pt
www.lisboadesignshow.fil.pt
FIL - Feira Internacional de Lisboa - Rua do Bojador, Parque das Nações | 1998-010 Lisboa, Portugal

4

