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MAYUKWAYUKWA REFUGEE CAMP
UM CENTRO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA ZÂMBIA

10.000€ + CONSTRUÇÃO
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A Zâmbia recebe refugiados angolanos desde 1966, 
quando a revolução angolana contra os portugueses se 
espalhou para o leste do país e forçou o povo a fugir para a 
vizinha Zâmbia por segurança. No final daquele ano havia 
quase 4.000 refugiados angolanos nas províncias oeste 
e noroeste da Zâmbia e o governo zambiano respondeu 
estabelecendo um assentamento em cada província: 
Mayukwayukwa na província oeste e Lwatembo no 
noroeste. Ambos foram projetados como assentamentos 

agrícolas onde os refugiados foram alocados lotes de terra 
e se esperava que fossem auto-suficientes. Lwatembo 
provou ser inadequada e foi fechada. Mayukwayukwa 
continua sendo o assentamento de refugiados mais 
antigo da África.

Quase 60 anos depois, a Zâmbia continua a receber 
refugiados de uma longa lista de países, com predomínio 
de congoleses, burundianos e somalis. No total, há cerca de 
105.000 refugiados em campos e assentamentos na Zâmbia, 
dos quais 65.000 são congoleses e 20.000 angolanos.

Desde o estabelecimento desses campos, várias ONGs têm 
sido ativas na criação de programas de desenvolvimento 

comunitário entre os refugiados, em resposta a seus 
pedidos. Eles operam em parceria com o ACNUR e o 
governo zambiano para garantir sua dignidade, seu valor e 
sua capacidade de melhorar a si mesmos. 

Este concurso de arquitetura, em colaboração com 
a ONG PROVS A.C., buscará projetos para construir 
um novo Centro de Desenvolvimento Sustentável 
em Mayukwayukwa, focalizando o uso de materiais 
locais sustentáveis e técnicas de construção de fácil 
implementação que possam ser replicadas pelos 
refugiados na construção de suas próprias casas. 
Estamos à busca de um edifício que possa se tornar 
uma referência para toda a comunidade.  

INTRODUÇÃO
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O assentamento de refugiados Mayukwayukwa foi 
estabelecido em 1966 e está localizado na província 
ocidental da Zâmbia, a cerca de 75 km do distrito 
de Kaoma. Em dezembro de 2021, o assentamento 
Mayukwayukwa tinha uma população de 21.183 
refugiados e ex-refugiados de Angola, RDC, Ruanda, 
Burundi e Somália, muitos dos quais nasceram lá 

e viveram em Mayukwayukwa durante toda a vida. 
 
A população pode ser dividida entre ex-refugiados, 
principalmente angolanos que decidiram permanecer 
no assentamento mesmo depois que a guerra 
civil em seu país terminou em 2002, e refugiados 
recém-chegados que vêm predominantemente 
da República Democrática do Congo e do Burundi. 
 
O primeiro grupo vive na cidade velha, um conjunto 
de 10 aldeias próximas ao centro administrativo do 
assentamento, localizado perto de sua entrada. Como 
era de se esperar, estas antigas aldeias estão bem 
estabelecidas, com o estilo de casas de tijolos de lama 

e árvores frutíferas maduras tipicamente encontradas 
em qualquer aldeia zambiana.
Os refugiados recém-chegados estão localizados em 
várias extensões onde lhes são dadas parcelas individuais 
para construir casas com base em um sistema de grade. 
Uma dessas extensões, a cerca de 10 km do centro 
administrativo, chama-se Shibanga, e é onde será 
construído o novo Centro de Desenvolvimento Sustentável. 

Como assentamento de refugiados, a economia da 
Mayukwayukwa se baseia na produção agrícola, com 
cada família recebendo 2,5 hectares de terra para cultivo, 
que é principalmente para a produção de milho, mandioca, 
amendoim e feijão.

CAMPO DE REFUGIADOS
MAYUKWAYUKWA
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Há várias partes envolvidas no funcionamento de 
um assentamento de refugiados: no centro estão os 
refugiados e as comunidades anfitriãs envolvidas na vida 
cotidiana e na gestão de recursos. E do outro lado estão as 
instituições governamentais, organizações de refugiados 
e ONGs.

Cada vez mais, as ONGs estão assumindo tarefas que 
antes eram de responsabilidade do governo anfitrião. 

A proximidade das ONGs aos refugiados e à população 
local, juntamente com sua ênfase na auto-ajuda e 
independência das instituições governamentais, os coloca 
em uma boa posição para integrar suas atividades com as 
necessidades básicas da população.

E esta proximidade com os refugiados e com os anfitriões 
locais é um dos pilares mais importantes da PROVS, uma ONG 
mexicana fundada em 2008 que está convencida de mudar 
o modelo de ajuda humanitária. Eles querem avançar para 
um modelo mais sustentável no qual não apenas assistam, 
mas também forneçam ferramentas e capacidades para 
que os próprios beneficiários sejam os promotores do 
desenvolvimento econômico e social de suas comunidades.

Sua missão é implementar tecnologias e práticas simples, 
inovadoras e sustentáveis para melhorar o padrão de 
vida das pessoas vulneráveis, gerando oportunidades de 
moradia e desenvolvimento integral da comunidade.

Em Mayukwayukwa eles são responsáveis pelo Programa 
de Cooperação Internacional (PIC), um projeto em 
colaboração com o ACNUR, o PNUD e o governo zambiano 
que organiza viagens de voluntariado ao campo de 
refugiados para realizar projetos específicos em áreas 
como saúde, educação, engenharia e infraestrutura. Seu 
objetivo final é promover o desenvolvimento integral dos 
refugiados para que eles possam melhorar suas condições 
de vida.

A ONG: PROVS A.C.
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O novo Centro de Desenvolvimento Sustentável 
Mayukwayukwa será construído em Shibanga, uma 
extensão do assentamento original 10 km ao sul do 
campo. Estas extensões fazem parte de um plano de 
reassentamento que visa reduzir a densidade populacional 
no campo de refugiados original, dando às famílias 
parcelas maiores e melhores.  Os colonos podem construir 
novas casas em lotes mais adequados para atividades 
agrícolas, hortícolas e de piscicultura.

Naturalmente, a criação de novos bairros menos 
densamente povoados traz novos desafios em termos 
de abastecimento de água e eletricidade, bem como o 
fornecimento de infraestrutura chave, como escolas ou 
hospitais. 

É neste contexto que o novo Centro de Desenvolvimento 
Sustentável desempenhará um papel crucial. As 
famílias recém-chegadas poderão assistir a cursos e 
workshops. Eles aprenderão métodos de construção 
para construir suas próprias casas e nosso objetivo 
é que o próprio Centro possa servir de exemplo para 
ensinar-lhes estas técnicas.

O Centro estará localizado bem no meio da extensão do 
assentamento de refugiados, em uma área reservada para 
serviços a serem utilizados por toda a comunidade. 
O terreno alocado para este projeto é de 120 m x 120 m 
de tamanho.
Como estas extensões ainda estão em desenvolvimento, o 
acesso ao terreno é feito por estradas de terra. A estrada 
principal mais próxima é a que vem de norte a sul, a cerca 
de 200 metros do terreno do projeto. 

Uma torre de rádio e uma bomba manual (poço) para 
abastecimento de água podem ser encontradas bem ao 

24.182414 , 
-14.624926

Coordenadas:
 clique para abrir o mapa

O DESAFIO
1. O TERRENO

Mapa geral de Mayukwayukwa Sítio do projeto

https://arcg.is/Xy1a4
https://arcg.is/Xy1a4
https://arcg.is/Xy1a4
https://arcg.is/Xy1a4
https://arcg.is/Xy1a4
https://arcg.is/Xy1a4
https://arcg.is/Xy1a4
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la parcela. Como Mayukwayukwa é muito grande, há mais 
de 100 bombas manuais localizadas ao seu redor. Cada um 
deles fornece água dentro de um raio de 400 a 600 metros. 

Uma das principais características do site é que já existe 
um edifício em construção. É um espaço de 10x10m 
que a PROVS começou a construir em 2018 e 2019. Eles 
construíram as fundações e até ergueram as paredes. 
Utilizaram blocos de concreto feitos no local como material 
principal. Infelizmente, a COVID paralisou a construção até 
hoje. Eles esperam terminá-lo quando a construção do 
Centro de Desenvolvimento Sustentável começar e seu 
objetivo é integrar este espaço de 10x10m no programa 
do centro. O interior do edifício está dividido em três 

cubículos que serão usados como banheiros e um grande 
espaço multiuso. Como as fundações e paredes já estão 
construídas, o que falta fazer é o telhado, a instalação de 
janelas/portas e o acabamento. 

O terreno é completamente plano, o que facilitará muito 
a construção.

O desmatamento é um problema crescente em regiões 
tropicais, e a Zâmbia não é exceção. A estratégia de 
urbanização de baixa densidade de Mayukwayukwa teve 
um grande impacto sobre a floresta natural da área. 
Quando as famílias recebem parcelas de terra para cultivar 
seus alimentos, as árvores são imediatamente derrubadas. 

Isto é inevitável em alguns casos, mas deve ser evitado 
sempre que possível. Além disso, as políticas de extensão 
florestal devem ser implementadas.

A ONG PROVS trabalha contra o desmatamento e o corte 
ilegal de árvores, e eles gostariam que neste projeto fosse 
possível preservar a maior parte das grandes árvores 
da parcela. Desta forma, eles podem mostrar à população 
local que não é necessário cortar todas as árvores de um 
terreno quando algo é construído. 

A espécie de árvore mais comum na área é o Pterocarpus 
angolensis, uma árvore originária da África Austral que 
geralmente cresce a uma altura de 16-19 metros.

Terreno do projeto
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O novo Centro de Desenvolvimento Sustentável terá três 
funções principais:  

• Acolher voluntários, funcionários e membros da 
ONG que viajam a Mayukwayukwa para atividades de 
desenvolvimento e apoio, bem como para pesquisa. 

• Organizar workshops e cursos para ensinar os 
diferentes tipos de atividades econômicas que os 
habitantes podem empreender para melhorar sua 
qualidade de vida, assim como para mostrar como 
agregar valor às atividades existentes. 

• Apoiar as autoridades locais na implementação 

de programas e atividades para o desenvolvimento 
pessoal, social, econômico e tecnológico. 

Para alcançar estes objetivos, a ONG propõe o seguinte 
programa para o novo prédio: 

• Dormitórios para voluntários: seis (6) quartos para 
voluntários com uma capacidade mínima de seis 
voluntários por quarto. Cada voluntário terá uma 
cama individual. O tamanho recomendado para cada 
quarto é de 30 m2. 

• Salas de aula/polivalentes: o centro precisará de 
três (3) novas salas de aula onde serão realizados 
workshops e cursos. Elas precisam de flexibilidade 

de uso e de uma capacidade de aproximadamente 25 
pessoas cada uma. Embora o tamanho do espaço seja 
aberto a cada participante, recomendamos mantê-
los abaixo de 40 m2. Além dessas 3 novas salas de 
aula, o espaço polivalente de 10 x 10 m em construção 
também precisará ser integrado ao projeto. 

• Escritório/sala de reunião: um pequeno espaço de 
não mais de 10 m2 para o pessoal do Centro.  

• Cozinha e sala de jantar: o centro terá uma área 
coberta de varanda para a cozinha e sala de jantar. 
Será coberto, mas aberto (paredes baixas ou sem 
paredes). Serão utilizados fogões a lenha e será um 
espaço onde serão realizados workshops e cursos de 
culinária. Recomenda-se um tamanho de 50 m2.

2. PROGRAMA

Rua principal de Shibanga Pterocarpus angolensis no terreno Edifício existente em construção
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• Banheiros: 3 cubículos de banheiro já podem ser 
encontrados no prédio em construção. O centro terá 
outros 3 novos cubículos em um local diferente. Os 
banheiros em construção serão utilizados para um 
gênero e os novos banheiros para o outro.

• Sala de armazenagem: uma pequena sala (não mais 
que 6 m2) para armazenar materiais e suprimentos.

• Hortas e currais de animais: o novo Centro de 
Desenvolvimento Sustentável oferecerá cursos em 
vários temas, incluindo agricultura e criação de 
animais. Portanto, seria muito útil ter uma área de horta 
e um pequeno cercado de animais onde os refugiados 
possam não só aprender, mas também usar o dinheiro 
gerado por estas atividades para manter o centro.

• Espaços externos:  o terreno onde o centro será 
construído é bastante amplo (14.400 m2). Isto significa 
que haverá muitos espaços ao ar livre.  Alguns deles 
serão usados como hortas, mas a maioria será áreas 
naturais abertas que a ONG quer preservar.  Parte das 
atividades acontecerá no exterior, portanto, a sombra 
natural das árvores será importante.

Os tamanhos das áreas descritas no programa são 
aproximados. Elas podem variar ligeiramente, dependendo 
do projeto. No entanto, não recomendamos aumentá-los 
muito. Lembre-se de que o centro será construído por 
uma ONG e que o orçamento é muito limitado.

Um dos aspectos mais importantes deste projeto é que a 
maior parte da construção será feita por voluntários. 
Haverá trabalhadores profissionais no local para gerenciar 
a construção, mas o objetivo é que ela se torne uma 
construção participativa. Isto significa que todos são 
bem-vindos para participar e, mais importante ainda, para 
aprender com as técnicas utilizadas e aplicá-las em suas 
próprias casas. 
É muito importante levar isto em consideração no projeto, 
pois significa que devemos utilizar técnicas de construção 

3. MATERIAIS E TÉCNICAS 
DE CONSTRUÇÃO

Bomba de água manual ao lado do terreno Interior do edifício existente Local do projeto
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que sejam fáceis de construir. O método proposto deve 
ser de fácil compreensão tanto para os voluntários quanto 
para os refugiados que o utilizarão em suas futuras casas. 

Queremos evitar estruturas complexas que requerem 
mão-de-obra qualificada ou equipamentos pesados.

A ONG PROVS está muito focada na arquitetura sustentável, 
e este projeto não será exceção. Materiais disponíveis 
localmente como argila (adobe), madeira, pedras, aço, 
concreto ou palha serão utilizados para a construção. O 
bambu pode ser usado para painéis de parede ou esteiras 
tecidas, mas não estruturalmente. 
As fundações são geralmente feitas de concreto, pedras 
ou sacos cheios de cimento e terra. As paredes podem 

ser feitas de adobe (mais barato) ou blocos de concreto 
(mais fortes). Para a estrutura do telhado, pode-se usar 
madeira ou aço, embora o aço é mais caro. Finalmente, 
existem dois tipos de telhados: telhados de colmo (muito 
comuns em casas) ou telhados de chapa metálica. 

Os participantes são livres para usar sistemas de 
construção inovadores e apresentar novas idéias, mas 
sempre tendo em mente que uma equipe local de 
construtores terá que entender e aplicar facilmente 
esses sistemas. Da mesma forma, novos materiais podem 
ser propostos desde que sejam fáceis de encontrar 
localmente e acessíveis para uma ONG.

Como Shibanga ainda não tem eletricidade, os painéis 

solares terão que ser considerados em suas propostas.
O abastecimento de água deve ser coberto por um tanque 
de água de 10.000 litros ou tanques menores que juntos 
tenham uma capacidade semelhante. Embora já exista 
um poço de água nas proximidades, para períodos de seca 
vale a pena explorar os sistemas de coleta de água da 
chuva. 

Lembre-se que as estratégias de arquitetura passiva 
podem ajudar muito em termos de eficiência energética. 
Será importante ter um número suficiente de janelas para 
tirar proveito da luz do dia ou fornecer uma boa ventilação.

Quaisquer outras idéias que agreguem valor ao edifício 
em termos de sustentabilidade serão apreciadas. 

Posto policial ao lado do terreno 
construído com blocos de concreto

Casa típica de adobe com telhado de palha em 
Mayukwaykwa

Casa típica de adobe com telhado de metal
em Mayukwaykwa
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Um dos principais desafios para as ONGs é levantar os 
fundos necessários para construir seus projetos. Um 
projeto modular que pode ser construído em fases pode 
ajudá-los muito a alcançar este objetivo. 
Ao desenhar o projeto, certifique-se de que a construção 
possa ser dividida em 3 ou 4 fases diferentes. 

Da mesma forma, procure espaços flexíveis que possam 
ter várias funções. Como o Centro será construído em 
fases, uma sala de aula pode ter que servir como sala de 
reunião ou sala de jantar até que esses espaços sejam 
realmente construídos. 

A PROVS organiza viagens de voluntariados para os lugares 
onde normalmente trabalham. Os voluntários podem 
ajudar na construção, participar de workshops e se 
envolver em programas com a população local.

A construção do novo Centro de Desenvolvimento 
Sustentável será realizada por voluntários locais 
do assentamento de refugiados e por voluntários 
internacionais que viajarão para o local em uma viagem 
organizada pela ONG. 

A próxima viagem acontecerá em 2023. Embora as datas 

e detalhes exatos ainda não tenham sido fixados, o mais 
provável é que seja por volta de junho/julho. Os voluntários 
poderão viajar para Mayukwayukwa e permanecer no 
acampamento enquanto participam da construção do 
novo Centro. 

Todos são bem-vindos a participar desta experiência 
de voluntariado. Assim que a ONG estabelecer todos os 
detalhes, publicaremos todas as informações, incluindo 
o programa e a forma de registro. Enviaremos as 
informações a todos os participantes da competição.

4. FLEXIBILIDADE 5. VIAGEM DE VOLUNTARIADO 

Imagens de um voluntariado da PROVS na Zâmbia
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Prémios num total de 10.000 euros + CONSTRUÇÃO, 
repartidos da seguinte forma: 

1º PRÊMIO
6.000 EUROS + CONSTRUÇÃO DO PROJETO 
+ exposições e artigos + certificado

2º PRÊMIO
2.000 EUROS 
+ exposições e artigos + certificado

3º PRÊMIO
1.000 EUROS
+ exposições e artigos + certificado

MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 EUROS
+ exposições e artigos + certificado

MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 EUROS
+ exposições e artigos + certificado

+10 MENÇÕES HONROSAS
+ exposições e artigos + certificado

Além disso, os projetos vencedores e finalistas 
serão publicados em revistas, blogs ou páginas 
web de arquitetura, redes sociais ou no site da 
Archstorming. Um certificado digital de participação 
será entregue a todos os concorrentes.

OUTUBRO 26, 2022 
Início das inscrições antecipadas

NOVEMBRO 23, 2022 
Encerramento das inscrições antecipadas

NOVEMBRO 24, 2022 
Início das inscrições regulares

DEZEMBRO 21, 2022 
Encerramento das inscrições regulares

DEZEMBRO 22, 2022 
Início do registo avançado

JANEIRO 18, 2023 
Encerramento do registo avançado

JANEIRO 19, 2023 
Início das inscrições tardias

FEVEREIRO 15, 2023                           Prazo de entrega

16 FEVEREIRO - 14 MARÇO 2023           Decisão do Júri

MARÇO 15, 2023                         Vencedores anunciados

*Não serão aceitas submissões após o prazo geral 
indicado acima: 23:59:59 hora de Los Angeles (UT / 
GMT-7) ou PDT.

MAYUKWAYUKWA COMPETITION está aberto a 
qualquer estudante de arquitetura ou arquiteto, 
independentemente da sua nacionalidade.
Outras disciplinas como engenheiros, sociólogos, 
fotógrafos etc. são também elegíveis para participar 
sem a presença de um arquiteto na equipe.
As equipes podem ser compostas por um máximo 
de quatro (4) membros e um mínimo de um (1) 
membro.
Todos os membros da equipe devem ter idade legal 
(18 anos ou mais).
A taxa de inscrição é por equipe, independentemente 
do número de membros.
No caso de uma equipe ou concorrente desejar 
participar com mais do que uma proposta, será 
necessário que se registre duas vezes (ou tantas 
vezes quantas as propostas que desejar apresentar), 
pagando o preço correspondente a cada inscrição.
Os membros do júri, a organização ou pessoas 
diretamente relacionadas com o júri não podem, em 
circunstância alguma, participar neste concurso.

PRÉMIOS CALENDÁRIO ELEGIBILIDADE
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Os participantes devem apresentar dois (2) 
painéis de formato A1 (594x841 mm ou 23,4x33,1 
polegadas) orientados vertical ou horizontalmente 
com o número de inscrição no canto inferior direito.

O conteúdo do painel é aberto, desde que a ideia 
de que os participantes querem comunicar seja 
claramente expressa.  No entanto, é importante 
detalhar a proposta com os materiais e sistemas 
construtivos pensados. Os painéis devem ser 
entregues em formato JPEG ou JPG e o nome do 
arquivo deve ser o número de inscrição fornecido 
pela equipe da Archstorming (ex: 432465423-1.jpg e 
432465423-2.jpg para os dois quadros).

Além disso, deve ser apresentada uma (1) descrição 
do projeto que não exceda 400 palavras. Deve ser 
submetido em formato PDF e o nome do arquivo 
deve ser o número de registro fornecido pela 
equipe da Archstorming (ex. 432465423.pdf)

Todos os materiais devem ser submetidos na seção 
Submit no site da Archstorming.

http://www.archstorming.com/submit.html

O Júri avaliará os projetos com base nos objetivos 
enunciados nas páginas 6, 7, 8, 9, 10 e 11 deste 
documento. Especificamente, será avaliado se o 
projeto atende aos requisitos do programa, técnicas 
de construção, materiais e sustentabilidade. 
Também, se considera o clima da região, se é 
modular e pode ser construído em fases. 

O júri é livre de acrescentar outros critérios que 
considerem importantes para a criação do centro. 

Um total de 50 propostas serão escolhidas e 
passarão à rodada final. Entre estes finalistas, o júri 
escolherá o vencedor, o segundo e terceiro lugares, 
as 2 menções honrosas especiais, e as 10 menções 
honrosas.

As perguntas mais comuns podem ser consultadas 
na seção correspondente do site da Archstorming:

http://www.archstorming.com/faq.html

Além disso, durante o concurso, todas as 
perguntas enviadas por e-mail serão respondidas 
individualmente e carregadas na seção do site 
mencionado acima.

MATERIAIS DE SUBMISSÃO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PERGUNTA E RESPOSTAS

http://www.archstorming.com/submit
http://www.archstorming.com/faq
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Para se registar, preencha o formulário de registro 
na página correspondente do nosso site:

http://www.archstorming.com/register.html

Uma vez concluído, você será redirecionado para 
a página de pagamento. Preencha os dados e 
complete o pagamento para finalizar o seu registo. 
Podem ser utilizados cartões de crédito ou débito 
Visa, Mastercard, Discover e American Express. 
A equipe da Archstorming não terá acesso aos 
detalhes do cartão de crédito. Por favor, forneça as 
informações no cartão como aparecem nele.
Os pagamentos através da plataforma Paypal 
também são aceitos.

As taxas de inscrição dependerão da data de 
registo, e serão da seguinte forma:

INSCRIÇÃO ANTECIPADA: 60 EUROS + IVA
INSCRIÇÃO REGULAR: 80 EUROS + IVA
INSCRIÇÃO AVANÇADA: 100 EUROS + IVA
INSCRIÇÃO TARDIA: 120 EUROS + IVA
IVA: 21%

O processo de inscrição deve ser completado no 
site oficial da Archstorming. Para que o registro 
seja bem-sucedido, a equipe deve pagar a taxa 
correspondente à data do registro. Uma vez 
completado o processo de registro e pagamento, 
não haverá reembolso.

Imediatamente após o registo e pagamento, 
a equipe da Archstorming enviará um e-mail 
de confirmação para o endereço indicado no 
formulário de pagamento. O mesmo incluirá o 
material de trabalho (fotos, plantas do local etc.), 
assim como o número de inscrição. Este número 
deve ser colocado num lugar visível no painel que 
o participante enviar, de preferência no canto 
inferior direito. 

No momento da apresentação das propostas, será 
necessário o número de registo para identificar a 
equipe.

Todos os projetos que ganharem um prêmio 
monetário se tornarão propriedade da Archstorming 
e, portanto, darão à Archstorming todos os direitos 
sobre os materiais a partir desse momento. A 
Archstorming pode utilizar qualquer projeto 
apresentado no concurso para exposições ou 
publicações, tanto onlinecomo em papel.

A Archstorming publicará todos os materiais com 
as atribuições apropriados aos autores. 

A Archstorming reserva-se o direito de modificar 
as propostas e textos para melhor adaptá-los a 
qualquer formato de publicação, sem alterar a 
essência da proposta em si.

O participante é responsável pelo uso de imagens 
sem direitos autorais. A Archstorming não se 
responsabiliza pelo uso de imagens protegidas 
pelos participantes.

A Archstorming reserva-se o direito de fazer 
quaisquer alterações nas regras do concurso (datas, 
requisitos etc.). É obrigação dos participantes 
verificar regularmente o website da Archstorming 
para ver se foram feitas quaisquer alterações aos 
Termos e Condições do concurso.

A PROVS é a responsável pela construção da escola. 
A Archstorming está colaborando com o projeto, 
mas não é responsável pela construção do edifício. 
Se por algum motivo eles não puderem construí-lo, 
a Archstorming não será responsável pelo fato.

A violação das normas e termos definidos neste 
documento ou nos Termos e Condições do website 
da Archstorming resultará na desqualificação 
imediata da equipe sem qualquer reembolso dos 
pagamentos efetuados.

A Archstorming reserva-se o direito de cancelar 
este concurso caso não atinja um número mínimo 
de participantes, definido nos Termos e Condições. 
Nesse caso, a Archstorming devolverá o valor total 
das taxas de inscrição aos participantes inscritos 
no momento do cancelamento.

http://www.archstorming.com/terms.html

NOTAS

INSCRIÇÃO

http://www.archstorming.com/register
http://www.archstorming.com/terms

