Concurso “Beba água da torneira com confiança!”
A Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) é a autoridade
competente, em Portugal Continental, para a avaliação e a fiscalização da qualidade da
água para consumo humano. Em Portugal, a qualidade da água distribuída aos
consumidores através dos serviços de abastecimento público de água melhorou de forma
notável nos últimos 20 anos. Hoje, o indicador de água da torneira segura é superior a 98%,
um valor que coloca o nosso país numa das melhores posições a nível europeu.
A água da torneira já entrou no quotidiano dos portugueses, tendo-se tornado comum a
utilização de cantis pessoais para consumo de água ao longo do dia. A utilização de
recipientes de água da torneira no apoio a reuniões e à atividade diária das organizações
surge cada vez mais como fator distintivo de uma gestão social e ambientalmente
responsável.
Para reforçar a mensagem de qualidade da água da torneira junto dos consumidores e os
benefícios ambientais que decorrem do seu uso, a ERSAR, em parceria com a Associação
Portuguesa de Cortiça (APCOR) e a Associação Nacional de Designers (AND), que são as
entidades organizadoras, e com a colaboração da Faculdade de Arquitetura da Universidade
de Lisboa (FAUL), decidiu promover o concurso de ideias “Beba água da torneira com
confiança!”.
Este concurso é dirigido à população estudantil da área do Design a quem é lançado o
desafio de conceber um recipiente para água da torneira. A conceção desse recipiente
deverá atender a critérios de eco-eficiência.
O concurso permitirá ainda promover e divulgar a qualidade do design feito em Portugal,
abrindo a oportunidade para a afirmação dos futuros designers.

Regulamento
Artigo 1.º
Objetivo
1. Com o presente concurso pretende-se estimular o desenvolvimento de ideias originais
para a conceção de um recipiente para utilização diária da água da torneira. O recipiente,
que deve obedecer a critérios de funcionalidade, com especial destaque para a
ergonomia, higiene, inclusividade e eco-eficiência, deverá ter uma capacidade que varie
entre 400 ml e 1,5 litro.
2. As propostas de ideias devem dar preferência a matérias-primas nacionais e com pouca
necessidade de transformação.
3. Sem prejuízo da utilização de outros materiais, todas as propostas devem incorporar
obrigatoriamente cortiça.

Artigo 2.º
Destinatários
O concurso “Beba água da torneira com confiança!” destina-se a estudantes
universitários que frequentem licenciaturas, mestrados ou doutoramentos na área do Design
ministrados em instituições de ensino superior portuguesas.
Artigo 3.º
Prazo para receção de candidaturas
1. As candidaturas devem ser enviadas até às 23h59m do dia 15 de junho de 2014, sendo
que para efeitos de validação será considerada a data e a hora de receção do e-mail.
2. A candidatura integra o projeto e demais elementos, conforme referido no Artigo 4.º, não
sendo aceites quaisquer envios adicionais posteriores ao prazo indicado.
Artigo 4.º
Apresentação de candidaturas
1. São aceites candidaturas individuais ou coletivas, que têm como limite três pessoas.
2. Cada candidato pode apresentar até três candidaturas, formalizadas em candidatura
individual ou coletiva.
3. Caso a candidatura seja coletiva, deverá ser nomeado um dos elementos como
representante da equipa
4. A submissão de candidaturas deverá ser formalizada para o e-mail geral@ersar.pt
através do envio do projeto em formato PDF, contendo dois ou três painéis A3, com
imagens e memória descritiva.
5. Juntamente com o projeto deverão ser enviados os seguintes elementos:
a) Ficha de inscrição no concurso devidamente preenchida e assinada, disponível em
www.ersar.pt;
b) Curriculum vitae;
c) Comprovativo de inscrição em licenciatura, mestrado ou doutoramento no ano letivo
2013/2014 e cópia do documento de identificação do(s) candidato(s).
d) Declaração devidamente assinada em como foi tomado conhecimento e foram aceites
os termos do Regulamento do Concurso “Beba água da torneira com confiança!”.
6. É da total responsabilidade do candidato a originalidade do seu projeto, devendo o
candidato responsabilizar-se por qualquer reclamação de propriedade intelectual ou afim.
7. Nos casos em que se verifique uma situação evidente e comprovada de plágio, a
candidatura será automaticamente excluída.
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Artigo 5.º
Processo de avaliação das candidaturas
1ª Fase - Comissão Técnica
1. As propostas a concurso serão objeto de uma 1ª análise e seleção através de uma
comissão técnica constituída por um elemento de cada uma das entidades
organizadoras.
2. A comissão técnica avaliará as candidaturas de forma anónima segundos os critérios de
avaliação definidos no artigo 6.º.
3. A comissão técnica selecionará 20 (vinte) projetos, considerados finalistas, que serão
expostos num evento público para posterior análise e decisão final pelo júri.
4. Aos autores dos projetos selecionados, conforme referido no ponto anterior, serão
solicitados elementos adicionais para serem expostos no evento público. (ex.:
apresentações, suportes de imagem alta qualidade, DVD, etc.).
2ª Fase – Júri
1. O júri será constituído por um elemento de cada uma das entidades organizadoras.
2. O presidente do júri será designado pela ERSAR.
3. O júri avaliará as candidaturas de forma anónima.
4. Tendo como base os projetos selecionados pela comissão técnica, o júri procederá à
nomeação de uma candidatura vencedora e de menções honrosas.
5. Em caso de empate, caberá ao presidente do júri eleger a candidatura vencedora entre
as candidaturas empatadas.
6. O júri é soberano nas suas decisões, não havendo lugar à apresentação de qualquer
reclamação ou interposição de recurso.
7. O júri reserva-se o direito de não atribuir qualquer prémio ou menções honrosas caso
considere as candidaturas manifestamente desadequadas ao objetivo do concurso.
Artigo 6.º
Critérios de avaliação
A Comissão Técnica e o Júri baseiam-se nos seguintes critérios para a avaliação dos
projetos:
a) Cumprimento dos objetivos do concurso;
b) Inovação e originalidade;
c) Qualidade conceptual
ergonomia);

da

solução

(usabilidade,

versatilidade,

eco-eficiência,

d) Utilização de materiais naturais (cortiça, vidro, cerâmicas), sendo especialmente
valorizada a solução de incorporação de cortiça, que é obrigatória;
e) Qualidade da apresentação.
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Artigo 7.º
Prémios
1. À candidatura vencedora serão atribuídos os seguintes prémios:
 Prémio monetário no valor de 1.500,00 €, ou material de apoio à atividade de design
no mesmo valor;
 Estágio em empresa do setor corticeiro, na área de Design;
 Apresentação do recipiente e projeto no Congresso Mundial da Água Lisboa 2014 da
International Water Association (IWA), entre 21 e 26 de setembro de 2014;
 Certificado(s) de vencedor;
 Entrega de um exemplar do recipiente (protótipo);
 Divulgação nos sítios de internet das entidades organizadoras (www.ersar.pt,
www.and.org.pt e www.apcor.pt).
2. O júri poderá ainda atribuir menções honrosas às quais serão atribuídos os seguintes
prémios:
 Estágio em empresa do setor corticeiro, na área de Design;
 Apresentação do projeto no Congresso Mundial da Água Lisboa 2014 da International
Water Association (IWA), entre 21 e 26 de setembro de 2014;
 Certificado(s) de menção honrosa;
 Divulgação nos sítios de internet das entidades organizadoras (www.ersar.pt,
www.and.org.pt e www.apcor.pt);
Artigo 8.º
Divulgação dos resultados
1. Os resultados serão divulgados nos sítios na internet das entidades organizadoras
(www.ersar.pt, www.and.org.pt e www.apcor.pt), na data indicada no Artigo 10.º.
2. Os candidatos vencedores serão contactados na data de divulgação através de correio
eletrónico.
Artigo 9.º
Propriedade intelectual e industrial
A propriedade intelectual e industrial dos projetos submetidos a candidatura e dos
resultados gerados pelo concurso regem-se pelos seguintes princípios:
a) A propriedade intelectual será sempre do(s) designer(s) na qualidade de autor(es) e da
instituição de ensino superior em que este(s) se encontra(m) matriculado(s);
b) Todos os direitos referentes à Propriedade Industrial e monopólio de exploração
comercial dos projetos premiados pertencem à ERSAR, incluindo todo o material
necessário à reprodução gráfica dos mesmos para fins expositivos e tendo em vista a
sua promoção e divulgação bem como a produção de modelo, protótipo e/ou produção
de uma “pré-série” para sensibilização e avaliação de potencial de mercado sem
perspetiva de retorno (lucro).
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c) No caso de haver lugar a produção em série com comercialização do produto gerado
que dê lugar a uma margem comercial (lucro), haverá lugar a negociação para
elaboração de um acordo de âmbito económico entre a instituição de ensino superior
de origem do designer e a ERSAR. A ERSAR considera a possibilidade de pagamento
de um royalty (percentagem do valor de comercialização) ao designer e à respetiva
instituição de ensino superior.
Artigo 10.º
Calendário
 Lançamento do Concurso

Abril de 2014

 Entrega Candidaturas

Até 15 de junho de 2014 (23h59m)

 Evento público – seleção finalistas

11 e 13 de julho de 2014

 Anúncio dos resultados

15 de julho de 2014

 Apresentação dos projetos

21 a 26 de setembro de 2014

no Congresso Mundial da Água Lisboa
Artigo 11.º
Disposições finais
1. Eventuais dúvidas ou pedidos de esclarecimentos devem ser enviados para
geral@ersar.pt ou pelo telefone +351 210 052 200.
2. Pode ser consultada informação e documentação adicional no sítio da ERSAR na internet
www.ersar.pt.
3. O acesso à informação entregue pelos candidatos é restrito à organização do concurso e
ao respetivo júri.
4. A identidade dos concorrentes e as descrições sumárias das ideias do respetivo projeto,
salvaguardando todos os aspetos confidenciais, podem ser utilizados pelas entidades
organizadoras, para efeitos de promoção.
5. Toda e qualquer situação omissa neste Regulamento será alvo de análise pelos
elementos do júri, que tomarão as decisões que considerarem mais adequadas.
6. A organização reserva-se o direito de cancelar o presente concurso.
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Concurso “Beba água da torneira com confiança!”
FICHA DE INSCRIÇÃO

Nome/Nome do representante da equipa:
_______________________________________________________________________________________
Endereço de contacto:_____________________________________________________________________
Código postal e localidade:_________________________________________________________________
Telefone: ____________________________________
____________________________________________
E-mail: ______________________________________

Designação do projeto:____________________________________________________________________
Autoria:_________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Instituição de ensino superior (caso haja autores provenientes de várias instituições, indicar todas):
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

