
24h COMPETITION 20th  
 

 
 
 
Ideasforward é uma plataforma experimental que procura idéias 
progressivas que refletem problemas emergentes. Design ecológico, 
arquitetura sustentável, novos materiais, conceitos e tecnologias são 
questões imperativas nas sociedades do futuro e a participação de toda a 
comunidade é imperativa. Numa era de globalização, onde a comunicação 
foi dominada pela revolução tecnológica, é necessário repensar cidades e 
como o homem se relaciona com um mundo global, bem como repensar os 
padrões econômicos, sociais e culturais das sociedades contemporâneas. 
 
Objetivo do concurso 
Um espaço onde o limite de tempo é usado para estimular sua criatividade. 
Cultural das sociedades contemporâneas. 
 
Esta competição propõe refletir sobre questões das sociedades atuais que 
nos afetam a todos, mas também em questões mais utópicas, para nos fazer 
pensar e repensar nossos códigos e comportamentos. 
Estamos à procura de ideias progressistas e visionárias que, de alguma 
forma, podem mudar a forma como vemos o Mundo. 
Compromisso, perseverança, inspiração e trabalho árduo são as bases 
necessárias para desenvolver uma proposta que cumpra as premissas que 
serão publicadas regularmente no resumo das instruções da competição. 
 
Desafiamos-te a tentar teu talento em 24 horas! 
Atreve-te 
 
 
 
	



CONTEXTO	
	
biomimetic 
 
Todas as formas vivas presentes na natureza transportam em si fórmulas e quantificações 
matemáticas. A interpretação dessas formas pode ser a grande conquista para a arquitectura que, 
inteligentemente, as deve traduzir em soluções e necessidades numa estratégia sustentável. Os 
exemplos naturais são inspirações sustentáveis de eficiência e equilíbrio estético e biológico e 
funcional. A forma de olhar as formas pode, finalmente, despertar para a simplicidade do que mais de 
complexo existe à face da terra: a própria vida.  
 
Datas 

Período de inscrição promocional - De 28 de agosto a 1 de setembro às 23h59 - Taxa 15 € 
Período regular de inscrição - De 2 de setembro a 11 de outubro às 11:59 pm - Taxa 20 € 
Período de inscrição tardia - De 12 de outubro a 21 de outubro às 11:59 - Taxa 25 € 
Publicação de vencedores e menções honoríficas em www.if-ideasforward.com em 21 de novembro 

Data do concurso 
//21 de outubro a 22 de outubro // 

A competição começa em 21 de outubro às 12:00 e termina em 22 de outubro às 12:00. 

(Londres GMT + 0:00) 

 
Prémios 
	
1º lugar - 500 € + publicação no site, redes sociais e parceiros de mídia + troféu 24H 
+ 5 notebooks Emílio Braga + 24H 
 
2º lugar - 150 € + publicação no site, redes sociais e parceiros de mídia + troféu 24H 
+ 5 notebooks Emílio Braga + 24H 
 
3º lugar - € 50 + publicação no site, redes sociais e parceiros de mídia + troféu 24H 
+ 5 notebooks Emílio Braga + 24H 
 
7 menções honrosas - publicação no site, redes sociais e mídia 
 

Esta é uma competição em 24 horas, então só terás acesso ao resumo no próprio dia do concurso. 
- Download em 21 de outubro às 12:00 (meio dia) (Londres GMT + 0: 00) - 

Não te esqueças que precisas de te registrares antes de 21 de outubro às 11:49 (Londres GMT + 0:00) 
 
 
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

A participação pode ser individual ou em grupo. Os participantes devem ter mais de 18 anos 
de idade. No caso de grupos, o líder deve ter mais de 18 anos de idade. 
Ao participar de um concurso ideasforward o participante aceita todos os termos e condições 
publicados em nosso site que definem as regras de uso do site da empresa, bem como as 
regras de participação nela.	


