
 
 

Concurso aberto à comunidade jovem artística portuguesa 

 

“From waste to taste” 

 

A NÃM FARM 

O projecto 

A NÃM FARM é uma quinta urbana situada em Marvila (Lisboa) e parceira da Delta Cafés, 

orientada pelos valores da sustentabilidade. A nossa solução “from waste to taste” assenta no 

princípio da economia circular, transformando borras de café Delta em substrato para fazer 

crescer cogumelos com valor gastronómico. Desta forma, aquilo que seria desperdício dá vida 

a um novo produto, ao mesmo tempo que resolvemos um problema ambiental de emissões de 

metano e co2.  

 

Objectivo: 

Promover a arte e cultura na juventude artística portuguesa alicerçada nos valores da 

sustentabilidade e da ação climática 

Tornar a comunidade artística parte de um projeto inovador social e ambiental no centro de 

Lisboa. Todas as criações artísticas devem ter em conta os conceitos: sustentabilidade/ 

Economia circular / Biodiversidade / Natureza/ Cultura local. 

Estamos abertos às diferentes áreas artísticas. 

Oportunidade: 

- Ser parte de um projecto inovador na área da sustentabilidade 

- A NÃM FARM contará com visitas académicas e turísticas, eventos com visibilidade e 

exposições. 

- Cobertura mediática  

 

 

 

 

 



 
 

REGULAMENTO 

 

Artigo 1 - Entidade Organizadora 

O Concurso de Talento “ARTE CIRCULAR” é uma iniciativa da NÃM FARM. 

 

Artigo 2 - Objetivos 

O presente concurso visa promover o empreendedorismo jovem ao nível da arte, fomentando 

o processo criativo, apresentando os seguintes objetivos específicos: 

 

a) Promover a arte e cultura na juventude artística portuguesa alicerçada nos valores da 

sustentabilidade e da ação climática 

b) criar a oportunidade para que os jovens possam desenvolver e demonstrar o seu 

talento num projecto parceiro da DELTA CAFÉS; 

c) incentivar os jovens a apresentar projetos inovadores num projecto que promove a 

economia circular. 

 

Artigo 3 - Quem pode participar 

1. O Concurso “ARTE CIRCULAR” tem como público-alvo jovens do ensino universitário e 

profissional. 

2. Os jovens artistas têm de obrigatoriamente que ter idades compreendidas entre os 15 e os 

40 anos 

3. São admitidos a Concurso trabalhos individuais ou em grupo, no máximo, de 4 

elementos. 

 

Artigo 4 - Áreas de Intervenção 

1.Os artistas têm total criatividade para a criação em: 

a) uma parede cinzenta de dimensão 9m(largura) x6m (altura) conforme Anexo A. 

b)  uma parede branca de dimensões 12m (largura)x3m (altura) conforme fotografia anexa 

como a letra conforme Anexo B. 

c) uma parede de cimento de 5,30m (largura) x8m (altura) conforme Anexo C. 

 



 
 

2.As propostas podem ter por objecto apenas uma parede ou podem abarcar todas as 

paredes, sendo que neste último caso devem ter em consideração a harmonização das 

diferentes paredes no local. 

3.Os artistas podem solicitar uma visita ao espaço para ter uma melhor percepção do local. 

4.As criações artísticas devem ter em conta os conceitos: sustentabilidade/ Economia circular / 

Biodiversidade / Natureza/ Cultura local/ Cogumelos. 

 

 

Artigo 5 - Como participar 

1.Os participantes deverão enviar via email para namfarm.contest@gmail.com um documento 

word com os seguintes detalhes: - Nome Completo, Idade, Contactos (email, telemóvel), 

Morada, Estabelecimento de ensino/Independente  

2. Em anexo deverão enviar a proposta num formato que seja perceptível/conveniente com o 

respectivo orçamento. 

3. A NÃM FARM cobrirá os custos dos materiais até ao valor de 500€ (quinhentos euros). 

 

 

Artigo 6 - Cronograma 

O CONCURSO “ARTE CIRCULAR” apresenta o seguinte calendário: 

a) Primeira Fase: Divulgação do Concurso e Receção das Propostas – Entre 18  

de Junho e 17 de julho de 2020. 

b) Segunda Fase: Seleção pelo Júri da proposta que melhor se adequa ao propósito de acordo 

com os critérios de seleção abaixo elencados até ao dia 25 de Julho. 

c) Terceira Fase: Anúncio do vencedor dia 26 de Julho via e-mail.  

d) Execução pelo artista vencedor até ao dia  1 de Setembro. 

 

 

 

 



 
 

Artigo 7 - Critérios de Seleção 

 

1. A avaliação dos projetos candidatos a Prémio será realizada de acordo com os 

seguintes critérios: 

a) Inovação e Criatividade (novas metodologias/processos/procedimentos e 

produtos; elemento diferenciador face ao mercado, originalidade das ideias; 

capacidade imaginativa); 

b) Capacidade de transmitir os valores de sustentabilidade, desperdício zero, agricultura 

urbana e economia circular e social através da arte; 

c) Viabilidade e sustentabilidade (potencial de execução/concretização da ideia/ 

execução a longo prazo) 

2. Valoração e ponderações: 

Critério: Inovação e Criatividade - Pontuação 30% 

Critério:  Valores a ser transmitidos- Pontuação 40% 

Critério: Viabilidade e Sustentabilidade - Pontuação 30% 

3. Valoração a atribuir a cada critério: escala de zero a vinte valores. 

 

Artigo 8 – Avaliação e Seleção dos trabalhos 

A avaliação dos trabalhos ocorre em três momentos distintos: 

a) Primeiro Momento: avaliação de todas as candidaturas rececionadas no 

concurso de acordo com os critérios definidos, sendo selecionadas 5 

propostas. 

b) Segundo Momento: Entrevista com os artistas selecionados e nova votação. 

c) Terceiro Momento: Escolha do projecto vencedor. 

 

Artigo 9 – Prémio 

1. Ao projecto vencedor será atribuído um prémio de €500 (quinhentos euros). 

2. O prémio será atribuído no final da execução da obra.      



 
 

 

 

Artigo 10 - Júri 

 

 1. O Júri será composto por pessoas de reconhecida competência e idoneidade, 

representantes das seguintes entidades:  

a) equipa NÃM  

b) equipa DELTA CAFÉS. 

2. O Júri tem poderes para solicitar aos candidatos esclarecimentos adicionais sobre os 

projetos apresentados. 

 

 

 

Artigo 11 - Divulgação dos Resultados do Concurso 

 

1. Após seleção dos 5 finalistas, estes aceitam desde logo com a divulgação dos seus 

nomes e do nome dos seus projetos para efeitos de divulgação dos resultados do 

concurso. 

2. A divulgação referida no ponto anterior será realizada nos meios a definir pela 

NÃM FARM incluindo imprensa, newsletters, redes sociais e websites geridos pelo 

promotor. 

3. Os vencedores deste Concurso, ao submeterem a candidatura, comprometem-se a 

participar em todas as sessões de divulgação do projeto, nomeadamente na sessão de 

apresentação dos projetos em data a definir pela NÃM FARM. 

 

 

 

 



 
 

 

Artigo 12- Considerações Finais 

1. As obras resultantes do presente concurso e nos termos deste Regulamento passarão a ser 

propriedade da NÃM FARM. 

2. Os artistas cujas propostas forem escolhidas pelo Júri do Concurso prescindem de todos os 

Direitos de Autor de natureza patrimonial, designadamente e entre outros, os previstos nos 

artºs. 40º e 41º do Código Português dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos, sem prejuízo 

dos Direitos Morais previstos nos artºs. 56º e 57º desse Código. 

3. A NÃM FARM não garante nem poderá ser responsabilizada, na eventualidade de qualquer 

proposta ou obra vir a ser copiada, imitada, plagiada ou de alguma forma utilizada por terceiros. 

4. Os participantes obrigam-se a disponibilizar à organização do concurso todos os dados 

solicitados, inclusive os respeitantes à verificação das condições necessárias à participação no 

concurso. 

 5. A NÃM FARM reserva-se o direito de decidir pela não realização do concurso, caso entenda 

que a qualidade ou o número de trabalhos apresentados seja reduzido. 

6. Os dados pessoais recolhidos são processados automaticamente e destinam-se a divulgações 

da NÃM, nomeadamente ações de marketing direto, oferta de produtos e serviços acessórios 

relacionados, ainda que indiretamente, com a atividade da NÃM FARM. 

7. A NÃM FARM reserva-se o direito de alterar o presente regulamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO A 

 



 
 

 

 

 

 

ANEXO B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO C

 


