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A nova competição do Archstorming nos leva a Moçambique, um 
país onde 70% da população vive abaixo da linha da pobreza. Esta 
situação económica difícil, afeta mais gravemente a situação das 
crianças. Frequentemente, a falta de recursos financeiros é uma 
barreira significativa para o gozo de seus direitos fundamentais. 
Eles experimentam muitos problemas; como a incapacidade de 
aceder a escola, a assistência médica e a moradia ...

Em Moçambique, uma criança em cada cinco não é educada. 
Educação pré-escolar é nem obrigatório nem gratuito. 
Para quem frequenta a escola, as condições de estudo são muito 
diferentes das condições dos países desenvolvidos. Os edifícios, 
equipamentos escolares e instalações (cadeiras, mesas...) estão em 
mau estado ou ausentes.

Os números mostram ainda uma discrepância na educação entre 
meninos e meninas. As turmas têm uma maioria de meninos jovens. 
Isto é em parte por causa da profusão de assédio e violência sexual 
nas escolas em relação às meninas.

Em Moçambique, 14% das crianças entre os dois e os nove anos são 
deficientes. Eles são muitas vezes escondidos por suas famílias - de 
fato tornados invisíveis - e são vulneráveis à discriminação, bem 
como a um aumento do risco de violência. Essas crianças precisam 
de maior apoio de suas famílias e melhor acesso à educação, o 
que lhes permitiria frequentar a escola com seus pares. Mas isso 
só pode acontecer se as instalações, equipamentos e treinamento 
necessários forem fornecidos.

Na presente competição, vamos ajudar a Assa, uma professora 
moçambicana, a construir um centro para crianças com deficiência 
e afetadas pela exclusão social, com a ajuda da Iniciativa Estamos 
Juntos e da ONG Somos del Mundo.
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Moçambique faz fronteira com a Tanzânia, Malawi, Zâmbia, 
Zimbábue, África do Sul e Suazilândia. Sua longa costa do Oceano 
Índico, de 2.500 quilômetros, fica a leste de Madagáscar. Cerca de 
70% da sua população de 28 milhões (2016) vive e trabalha em 
áreas rurais. É dotado de ampla terra arável, água, energia, bem 
como recursos minerais e gás natural descoberto recentemente no 
mar; três portos marítimos profundos; e um grande potencial de 
trabalho.

Infelizmente, as famílias em Moçambique estão lutando para cobrir 
até mesmo suas necessidades mais básicas, como água corrente, 
saneamento adequado e acesso regular a alimentos. A distribuição 
de renda continua altamente desigual em um país onde os 20% 
mais ricos controlam metade da renda familiar nacional.

Alguns anos após a paz poder ser assegurada em Moçambique, 
as inundações desastrosas destruíram grande parte da infra-
estrutura do país durante um período em que se estava lentamente 
a reconstruir. O Moçambique rural é frequentemente afetado por 
secas. A fome é generalizada e muitos moradores sofrem de doenças 
diretamente relacionadas a ela. Para o médio moçambicano, a 
expectativa de vida é tão baixa quanto 58 anos. 

Em março de 2019, a cidade costeira da Beira foi atingida por um 
ciclone tropical que afetou 1,7 milhões de pessoas no centro do país, 
incluindo cerca de 260.000 crianças. As inundações devastadoras 
danificaram pontes e estradas, o que impediu a entrega de alimentos 
e outros suprimentos de emergência. O abastecimento público 
de água não pôde ser tratado, deixando muitos moçambicanos 
suscetíveis a doenças transmitidas pela água, como a cólera 
e a malária. Até cerca de 50% da produção anual de culturas foi 
destruída, deixando muitos sem comida ou meios para uma renda.

Embora tenha havido avanços impressionantes em termos de 
matrícula escolar, apenas 40% das crianças que frequentam a 
escola concluem o ensino fundamental. Deste, apenas 16 por cento 
das crianças frequentam o ensino secundário. Fatores como falta 
de espaços escolares seguros, casamento precoce e gravidez são 
as principais razões para as crianças não concluírem a escola. 
Cerca de 40% das meninas deram à luz antes dos 18 anos e metade 
já é casada.

Estima-se que 1,2 milhão de crianças não frequentam a escola. 
Pelo menos um nível básico de educação é de considerável 
importância para o crescimento e o desenvolvimento e capacita 
a criança a romper o círculo vicioso da pobreza ao se tornar um 
adulto. Em média, os moçambicanos completam apenas 3,5 anos 
de escolaridade.
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Assa Jacinto Mabai

Criar uma pré-escola para crianças vulneráveis e deficientes, esse 
é o sonho de Assa. Na área eles são conhecidos como “escolinhas”, 
e há poucos que dependem do Estado e outros que dependem de 
entidades privadas, o que deixa a grande maioria das crianças 
sem acesso. Além disso, o facto de a educação pré-escolar não ser 
obrigatória em Moçambique torna este um luxo que muito poucos 
podem desfrutar.
Assa sonha com uma escolinha onde todo mundo tem um espaço. 
Ela estudou por vários anos e tornou-se educadora infantil, e sua 
motivação sempre foi a de cobrir a população mais vulnerável na 
área em que vive, incluindo crianças com deficiências, algo que não 
existe na Província de Gaza.
As crianças que não têm a possibilidade de ingressar na pré-escola 
entram na primeira série com menos habilidades intelectuais 
e sociais e não tendem a perseverar no sistema educacional. A 
deserção escolar é muito alta na província, deixando as crianças 
expostas ao trabalho infantil. Assa é membro de uma associação 
que está começando a apoiá-la em pensar em ideias para realizar 
seu projeto.

Iniciativa Estamos Juntos

Quando, no ano 2000, Andreas e Marisol viajaram para Moçambique, 
eles sabiam que este país tinha algo especial e que não havia 
lugar que eles achassem tão útil como ali. Ele passou dois anos 
ajudando a reconstruir as aldeias devastadas pelas inundações. 
Ela passou quatro anos acompanhando as comunidades para 
recuperar a esperança, capacitando mulheres e jovens, os grandes 
protagonistas da era pós-catástrofe.
Depois desse estágio, a geografia separou-os por alguns anos, 
ele voltou para a Alemanha e ela se mudou para a Argentina, mas 
eventualmente se reuniram novamente para continuar um projeto 
comum, uma visão de vida que os ajudaria a ajudar pessoas em 
países como a Índia, Bolívia, Nepal, Argentina, Itália ou Alemanha. 
Embora sempre esperassem que eles pudessem retornar algum dia 
ao país, eles sentiram aquela conexão especial com: Moçambique.
Finalmente, chegou o dia e, em janeiro de 2018, regressaram a 
Moçambique para trabalhar na redução do risco de desastres e 
adaptação das comunidades às alterações climáticas. Eles agora 
estão ajudando pessoas como Assa e as crianças da região para 
realizar o seu sonho: construir uma escola.
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Somos del Mundo

Em 2012, um grupo de amigos viajou para Moçambique para fazer 
algum trabalho de ajuda humanitária. Para isso, eles se prepararam 
por 6 meses, aprendendo a língua oficial, o dialeto local e a história 
e contexto cultural do país e acima de tudo, levantando os fundos 
necessários. Sem um curso pré-estabelecido, o fogo de uma sala 
de aula apressou-os a ajudar com seu conhecimento construtivo e 
a trabalhar em conjunto com a comunidade. Essa experiência não 
seria a única.

Assim nasceu o SOMOS DEL MUNDO, uma rede de pessoas que 
promove programas de desenvolvimento de habilidades para o 
impacto social, com duas áreas de trabalho:
1) Promover a formação de agentes de mudança através do 
desenvolvimento de habilidades.
2) Gerar soluções nas comunidades rurais.

Nove anos depois, 86 salas de aula foram construídas em cerca 
de 50 comunidades rurais em Moçambique e 205 participantes 
estiveram envolvidos. Os participantes vivem com as comunidades 
rurais por um mês, trabalhando lado a lado e compartilhando suas 
experiências.
Com cada ação de SOMOS DEL MUNDO, mais e mais crianças podem 
ir para uma escola de verdade e seus salas de aulas não estão mais 
sob uma árvore.
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Archstorming está pedindo propostas para projetar uma pré-
escola no distrito de Xai-Xai (Província de Gaza, Moçambique).

O distrito de Xai-Xai é um distrito da província de Gaza, no sudoeste 
de Moçambique. O centro administrativo do distrito é Chongoene. 
O distrito está localizado no sul da província e faz fronteira com 
o distrito de Chibuto no Norte, o distrito de Manjacaze no Leste, o 
distrito de Bilene Macia no Sudeste e com o distrito de Chókwè no 
oeste. No Sul, é delimitada pelo Oceano Índico. A área do distrito é 
1.908 quilômetros quadrados (737 sq mi).

A escola ficará localizada em um terreno entre as cidades de Xai-Xai 
e Chongoene, a aproximadamente 1 km da estrada que as conecta. 
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Na atual competição, o estudo das características do local é muito 
importante, pois a escola será construída por voluntários e 
trabalhadores da construção civil, sem a ajuda de equipamentos 
pesados como escavadeiras. 

Por essa razão, você deve considerar a topografia atual do site e 
certificar-se de que a futura escola está adaptada a ela.

O site tem uma forma romboidal. Os lados longos medem 82,58 m e 
76,96 m, e os curtos, 34,41 m e 37,83 m. 

O enredo tem alguns arbustos que serão removidos, por isso não 
há necessidade de considerá-los em seu design. Além disso, você 
também encontrará uma grande árvore, conhecida como Marula 
ou Canhoeiro (Sclerocarya birrea), no meio do local. O fruto dessa 
árvore é comumente usado na zona para produzir um licor de 
creme conhecido como Amarula. Essa árvore pode ser preservada 
ou removida, depende de você.

A principal estrada que liga as cidades de Xai-Xai e Chongoene fica a 
800 m a Noroeste do nosso terreno. A estrada de acesso da escola 
virá do Nordeste e estará localizada no lado que mede 76,96 m.

O estudo topográfico revela que há um ligeiro sope no enredo. O 
ponto mais alto tem uma altitude de 63 m enquanto o ponto mais 
baixo registra e altitude de 60 m. Por favor, lembre-se de que o 
terreno será preparado e nivelado com equipamentos pequenos, 
portanto leve em conta a topografia em seus projetos.

Um plano topográfico detalhado do site será enviado após o 
registro.
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Moçambique tem um clima tropical a subtropical, com algumas 
regiões semiáridas no sudoeste do país. O Leste consiste em 
planícies, enquanto o Oeste é mais montanhoso.

Moçambique tem uma costa de 2.700 km. As temperaturas médias 
são mais altas ao longo da costa, bem como no sul do país (20-
26 ° C) e menores em regiões do interior. Há variações sazonais 
de temperatura, com uma estação fria e seca de abril a setembro 
(os meses mais frios são de junho a agosto) e uma estação quente 
e húmida de outubro a março (os meses mais quentes são de 
dezembro a fevereiro).

A precipitação é mais alta no Norte (1.000 mm / ano) e mais baixa 
no Sudeste (500 mm / ano), mas também varia de acordo com 
características topográficas - com mais chuvas nas áreas mais altas 
e ao longo da costa (800-1.200 mm). A área mais seca do país é a 
área interior do Sul, onde algumas localidades recebem apenas 300 
mm de chuva por ano. A precipitação ocorre principalmente durante 
a estação quente, de novembro a abril - com a maioria caindo entre 
dezembro e fevereiro. O Norte recebe 150-300 mm de chuva por 
mês durante esta estação, enquanto o Sul recebe 50-150 mm por 
mês. Moçambique é frequentemente afetado por ciclones tropicais, 
que ocorrem principalmente durante a estação quente e húmida. 
Em janeiro de 2012, por exemplo, o ciclone Leon-Eline afetou 4,5 
milhões de sua população. 

Imágenes del lugar
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Esta competição lhe dá a oportunidade de trabalhar na criação 
de uma escola em um país subdesenvolvido. Mas não só isso, 
neste caso, a escola será projetada para crianças deficientes e 
socialmente excluídas, então o desafio é ainda maior.

Os objetivos deste projeto serão:

- EDUCAR: crie um lugar onde as crianças possam iniciar sua 
jornada educacional. Faça com que eles se sintam em casa criando 
um espaço onde eles se sintam confortáveis. Construa espaços 
para crianças que sejam completamente seguros para eles, uma 
escola onde eles possam aprender, brincar, correr e descobrir.

- INTEGRAR: uma vez que esta escola acomodará crianças e crianças 
com deficiência na exclusão social, é fundamental trabalhar na sua 
integração na sociedade. Podemos ajudá-los através da arquitetura 
criando espaços adaptados onde eles não se sentem rejeitados. 
Uma escola dinâmica onde eles podem interagir uns com os outros 
e com o ambiente ao redor.

- SER SUSTENTÁVEL: os projetos terão que usar materiais de 
origem local, construir sistemas construtivos fáceis e devem ser 
auto-suficientes em termos de energia. Eles têm que ser respeitosos 
com a natureza, a fim de ensinar as crianças a maneira correta de 
interagir com seu ambiente natural.
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Para atingir os objetivos definidos, propõe-se o seguinte programa 
indicativo:

Tipo de espaço número m2 Total

Salas de aula 6 42 252

Banheiros dos meninos 1 12 12

Banheiros meninas 1 12 12

Armazenamento (material de 
limpeza)

1 8 8

Refeitório 1 70 70

Enfermaria 1 12 12

Cozinha fechada 1 40 40

Despensa 1 30 30

Cozinha aberta 1 15 15

Espaço polivalente 1 100 100

Diretor e secretaria 1 20 20

Escritório de administração e ze-
ladoria

1 20 20

Armazenamento (material esco-
lar)

1 9 9

Quarto do professor 1 15 15

Casa de banho para adultos 1 20 20

Pátio coberto 1 100 100

Total 735

Como dito anteriormente, este programa é indicativo, esses espaços 
devem aparecer em seu projeto, mas seu tamanho pode variar de 
acordo com o seu projeto. Se você quiser adicionar mais espaços 
que você acha que irão beneficiar o desenvolvimento das crianças, 
você é livre para faze-lo.
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O programa proposto deve ter as seguintes características:

Seis salas de aula: onde as crianças serão agrupadas por faixa 
etária, de 0 a 5 anos. Cada turma terá um mínimo de 25 alunos. 
Eles devem incluir dois armários embutidos acessíveis, onde as 
crianças manterão seus pertences, e dois armários embutidos, em 
uma altura não acessível a eles, onde os professores manterão o 
material de ensino.
Cada turma deve ter um espaço de armazenamento onde os 
professores mantenham materiais maiores, como colchões, 
travesseiros, etc. Para explorar todo o espaço disponível da sala, 
esse armazenamento pode ser elevado e acessível apenas pelos 
professores através de uma escada. Embora outras formas de 
resolvê-lo também sejam aceitas.
Todos os dias, depois do almoço, as crianças tiram uma soneca nas 
salas de aula, então o espaço tem que ser adaptado de acordo com 
cada atividade.

Banheiros: 4 toaletes para meninos, com 2 chuveiros e 2 lavatórios, 
e 4 banheiros para meninas, também com 2 chuveiros e 2 lavatórios.

Salas de armazenamento: duas salas de armazenamento, uma 
para o material de limpeza e outra para o material escolar.

Sala de jantar: além do espaço de jantar, também deve incluir um 
8 pias perto da porta de entrada, onde as crianças podem limpar as 
mãos, ou uma pia longa com 8 torneiras.

Enfermaria: com pia e prateleiras embutidas, alto o suficiente para 
ser inacessível para as crianças.

Cozinha fechada: terá fogão industrial, utensílios de cozinha e dois 
freezers. Uma mesa grande (aproximadamente 5 m x 0,6 m) para 
facilitar o manuseio e a preparação dos alimentos. Três pias de 
cozinha com escorredor e duas prateleiras embutidas (cada uma 
medindo aproximadamente 2,5 m x 2 m).

Despensa: para armazenar alimentos e bebidas. Também terá dois 
frigoríficos. Todas as paredes devem ter prateleiras e este espaço 
deve ser colocado perto da cozinha fechada. Ele precisa ter um 
sistema de ventilação altamente eficaz, garantindo que animais 
e insetos não possam entrar. Ele deve ser colocado no local mais 
legal da área, a fim de beneficiar a conservação de alimentos. Num 
país como Moçambique, criar uma despensa eficaz é um enorme 
desafio, devido às condições climáticas e à variedade abundante e 
resistente de insetos e outras pragas.
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Cozinha aberta: em Moçambique, é muito típico cozinhar em uma 
cozinha aberta com um fogão a lenha tradicional. É muito importante 
que a cozinha esteja aberta (e também coberta) para que possa 
ventilar. Ao mesmo tempo, também é crucial que as crianças não 
consigam entrar, já que pode ser perigoso para elas. Uma solução 
para isso é construir um muro baixo ao redor da cozinha para evitar 
que os alunos entrem.

Espaço polivalente: destinado a diferentes atividades educativas, 
celebrações ou reuniões de pais. Ele também será usado para 
sessões de treinamento da equipe educacional. Os tetos devem 
suportar o peso de pelo menos quatro ventiladores.

Escritórios: um deles será usado pelo diretor e pelo secretário, e o 
outro será usado para a administração da escola e zelador.

Sala do professor: um espaço pessoal para os professores 
durante as aulas ou reuniões. Deve ter prateleiras e uma mesa de 
aproximadamente 50 x 180 cm. Também deve incluir duas pias com 
conexão de água quente e fria.

Banheiro de adultos: com dois banheiros, um chuveiro e uma pia. 
Este espaço deve estar perto da sala do professor.

Você também deve considerar um grande espaço aberto onde 
as crianças podem brincar e ter contato com a natureza. Parte 
desse espaço também incluirá um pomar onde as crianças podem 
aprender sobre o cuidado e o cultivo da terra e colaborar a longo 
prazo com a auto-sustentabilidade da Instituição.

A escolinha precisará de um pátio coberto de aproximadamente 
100 m², onde as crianças brincarão protegidas de quaisquer 
condições climáticas.
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Nesta competição o projeto vencedor será construído, a proposta 
escolhida será usada como base do projeto final. É por isso que 
materiais e técnicas de construção serão cruciais.

Os principais materiais da área atualmente utilizados para 
construção são argila, madeira, pedras e aço. A argila e as pedras 
são usadas para fazer tijolos, tendo duas tipologias de tijolos 
diferentes: tijolos de barro e tijolos de concreto. Os primeiros são 
mais econômicos que os segundos. As outras duas estruturas 
utilizadas como os sistemas estruturais mais comuns são estrutura 
de madeira ou estrutura metálica.
Os custos de material normalmente representam mais de 50% 
do custo total de construção. Esses custos têm sido altos porque 
os materiais mais valiosos são importados com altos custos 
de transporte / logística e impostos de importação. Apenas os 
materiais mais básicos são adquiridos localmente - por ex. 
cimento e madeira - até o aço tem que ser importado.
Por essa razão, é muito interessante trabalhar com materiais 
locais para a pré-escola, como CEB (blocos de terra comprimidos) 
e madeira.
Para o telhado, eles usam principalmente tetos de grama seca ou 
chapas de ferro.
Os participantes também podem considerar a opção de melhorar 
os sistemas construtivos e trazer novas ideias, mas sempre 
pensando que os recursos e a capacidade financeira do projeto 
são limitados. Se uma equipe participante decidir incluir um novo 
material na construção, verifique se ela é viável e viável para uma 
ONG que trabalha em um país do terceiro mundo.

Lembre-se de que, como eles ainda não têm rede elétrica, os 
painéis solares terão que ser considerados em suas propostas. 
Além disso, para ter água quente, a escola também terá coletores 
solares térmicos.

O fornecimento de água deve ser coberto por um tanque de água 
de 16 m³, para que os participantes também precisem manter 
uma área para usá-lo. Seria realmente interessante considerar um 
sistema de coleta de água da chuva. Esta água deve ser direcionada 
para o tanque. Existe um sistema desenvolvido no Brasil que está 
começando a ser usado em Moçambique, você pode conferir nesta 
página: http://www.asabrasil.org.br/acoes/ cisternas-nas-escolas 
A escola terá um tanque séptica para tratar as águas residuais. 
Certifique-se de que o tanque de água e o tanque séptica estão 
localizados onde eles funcionam melhor para esses espaços usando 
água (banheiros, cozinhas, sala de jantar, sala de professores e 
enfermaria).

Os tetos terão que suportar o peso de grandes fãs em alguns dos 
espaços, por exemplo, dois ventiladores em cada sala de aula ou 
quatro ventiladores no espaço multiuso.

Todos os quartos devem ter um número suficiente de janelas 
para a maior parte da luz do dia e proporcionam boa ventilação 
ao ambiente. As janelas e portas que estão viradas para o exterior 
devem estar muito bem protegidas da chuva, por isso os telhados 
devem proteger estas aberturas.

Uma parede de perímetro deve ser incluída para proteger a 
escola, embora, dependendo do seu projeto, o próprio edifício possa 
funcionar como uma barreira perimetral.
A escola deve ter quatro saídas de emergência.
Todos os espaços devem ser adaptados para crianças com 
deficiência. 
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ELEGIBILIDADE
Qualquer arquiteto ou arquiteto profissional pode participar na pré-
escola de MOÇAMBIQUE, independentemente da sua nacionalidade. 
Da mesma forma, pessoas de outras disciplinas também podem 
participar, como engenheiros, filósofos, sociólogos, fotógrafos, 
etc. Não sendo necessária a presença de um arquiteto na equipe, 
embora seja recomendável.
As equipes podem ser formadas por no máximo quatro (4) membros 
e no mínimo um (1).
Todos os membros da equipe devem ter 18 anos de idade ou mais.
A taxa de inscrição deve ser paga por equipe, independentemente 
do número de membros (1-4 pessoas).
Caso uma equipe ou participante deseje participar com mais de 
uma proposta, será necessário se inscrever duas vezes (ou quantas 
vezes forem apresentadas as propostas), pagando o preço integral 
correspondente a cada inscrição.
Sob nenhuma circunstância os jurados, a organização ou pessoas 
diretamente relacionadas ao júri podem participar desta competição.

PRÊMIOS
Prémios totalizando 10.000 € + CONSTRUÇÃO, repartidos da 
seguinte forma:

1r PREMIO
6.000 €

+
CONSTRUÇÃO DO PROJETO

2o PREMIO
2.000 €

3r PREMIO
1.000 €

MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €

MENÇÃO HONROSA ESPECIAL
500 €

+10 MENÇÕES HONROSAS

Além disso, os projetos vencedores ou finalistas serão publicados 
em revistas, blogs ou páginas de arquitetura, redes sociais ou no 
site Archstorming.

* Dependendo do país de residência dos vencedores, o prêmio pode estar 
sujeito à retenção ou pagamento de impostos previstos na lei daquele país.

 D
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CALENDARIO

5 DE AGOSTO DE 2019                                   INICIO PRIMEIRO COMEÇA

4 DE SETEMBRO DE 2019                    INSCRIÇÃO ANTECIPADA FECHA

5 DE SETEMBRO DE 2019                       INSCRIÇÃO REGULAR COMEÇA 

2 DE OUTUBRO DE 2019                             INSCRIÇÃO REGULAR FECHA

2 DE OUTUBRO DE 2019                         INSCRIÇÃO AVANÇADO COMEÇA

5 DE NOVEMBRO DE 2019         INSCRIÇÃO AVANÇADO FECHA 

6 DE NOVEMBRO DE 2019                        INSCRIÇÃO TARDIA COMEÇA

1º DE DEZEMBRO DE 2019                   PRAZO DE SUBMISSÃO 

DEZEMBRO 2 a 15 DE 2019                 DECISÃO DO JÚRI 

17 DE DEZEMBRO DE 2019                       VENCEDORES ANUNCIADOS

* Nenhuma submissão será aceita após o prazo geral indicado 
acima: 23:59:59 horário de Los Angeles (UCT / GMT-7) ou PDT.

FORMA DE PAGAMENTO
As taxas de inscrição dependerão da data de inscrição e evoluirão 
da seguinte forma:

REGISTO PRECOCE: 60 € + IVA 
REGISTO REGULAR: 80 € + IVA 
REGISTO AVANÇADO: 100 € + IVA 
REGISTO ATRASADO: 120 € + IVA

IVA: 21%

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

MÉTODOS DE PAGAMENTO
Cartões de crédito ou débito Visa, Mastercard, Discover e American 
Express podem ser utilizados. A equipe do Archstorming não terá 
acesso aos detalhes do cartão de crédito. Por favor, forneça as 
informações no cartão como ele aparece nele.
Da mesma forma, os pagamentos são aceitos através do Paypal.

REGISTRO
Dentro de 24 horas após a inscrição e pagamento, a Equipe 
Archstorming enviará um email de confirmação que incluirá o 
material de trabalho (fotos, topografia, plantas do site, etc.), bem 
como o número de registro. Esse número deve ser colocado em um 
local visível no quadro de competições da equipe, de preferência no 
canto inferior direito. 
No momento de preencher o formulário de envio ao enviar as 
propostas, o número de registro também será necessário para 
identificar a equipe.
http://www.archstorming.com/register.html
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MATERIAIS DE SUBMISSÃO
Os participantes devem enviar dois (2) quadros em formato A1 
(594 x 841 mm ou 23.4 x 33.1 polegadas) orientados para paisagem 
ou retrato com o número de registro no canto inferior direito.

O conteúdo das placas é aberto, desde que a ideia de que os 
participantes desejam se comunicar seja claramente expressa. No 
entanto, é importante detalhar a proposta com o pensamento de 
sistemas construtivos e materiais. As placas devem ser entregues 
em formato JPEG ou JPG e seu nome deve ser o número de registro 
fornecido pela Equipe de Arcanjos (por exemplo, 432465423-1.jpg e 
432465423-2.jpg para as duas placas)

Além disso, uma (1) descrição do projeto com no máximo 400 
palavras deve ser submetida. A descrição deve ser submetida em 
formato PDF e seu nome deve ser o número de registro fornecido 
pela Equipe de Arquejo (por exemplo, 432465423.pdf)

Todos os materiais devem ser enviados na seção. Envio no site do 
Archstorming.

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

CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
O júri avaliará os projetos com base nos objetivos propostos, sendo o 
principal a criação de uma pré-escola no Xai-Xai com as indicações 
fornecidas neste briefing.

O júri é livre para adicionar outros critérios que considerem 
importantes para a criação da escola.

Um total de 50 propostas serão selecionadas para a rodada final. 
Entre os 50 finalistas, o júri escolherá o vencedor, o segundo e o 
terceiro lugar, as duas menções honrosas especiais e as dez 
menções honrosas.

FAQ
Você pode verificar as perguntas mais comuns na seção 
correspondente no site Archstorming:

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

Além disso, durante a competição, todas as perguntas enviadas por 
e-mail serão respondidas individualmente e enviadas para a seção 
do site mencionada acima.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E COPYRIGHT
Todos os materiais enviados para a competição serão de propriedade 
de Archstorming e, portanto, darão a Archstorming todos os direitos 
sobre esse material a partir daquele momento.

Archstorming publicará todos os materiais com atributos 
apropriados aos autores.

A Archstorming reserva-se o direito de modificar as propostas e 
o texto para melhor adaptá-los a qualquer formato de publicação, 
sem alterar a essência da proposta em si e, como o projeto será 
construído em um futuro próximo, reservamo-nos o direito de 
modificar o proposta vencedora de acordo com as reais necessidades 
do local, mantendo sempre a essência da ideia.

O participante é responsável por usar imagens livres de direitos 
autorais. Archstorming não é responsável pelo uso de imagens 
protegidas pelos participantes.

NOTAS
O Archstorming reserva-se o direito de fazer quaisquer alterações 
nas regras da competição (datas, requisitos, etc.). É obrigação dos 
participantes verificar regularmente o site da Archstorming para 
verificar se os Termos e Condições ou as informações da competição 
foram modificadas.

A Somos del Mundo é responsável pela construção do projeto, em 
colaboração com a Iniciativa Estamos Juntos.
Archstorming está colaborando com o projeto, mas não é 
responsável pela construção da escola. Se por qualquer motivo a 
ONG encarregada do projeto finalmente decidir não construí-lo, a 
Archstorming não será responsável pelo fato.

Archstorming não é responsável por qualquer pesquisa feita pelos 
participantes na área.

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

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

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