
CALL FOR IDEAS - ARCH INNOVATION / DIMSCALE 

CONCEPÇÃO DE STAND DE EXPOSIÇÃO - REGULAMENTO 

 

 

A. Enquadramento: 

O ARCH INNOVATION é um projeto que visa exportar e promover a imagem das soluções construtivas portuguesas 

nos mercados do Médio Oriente, com especial enfoque nos Emirados Árabes Unidos e Qatar. A estratégia do 

projeto assenta em deslocações regulares a estes mercados e na presença nas feiras locais de referência do setor 

dos materiais de construção, entre outras ações complementares.  

Este é um projeto promovido pela DIMSCALE, empresa portuguesa especializada em consultoria de gestão de 

custos para projetos de Arquitetura/Imobiliário. A promoção internacional dos serviços da DIMSCALE (Architecture 

Cost Management) irá focar-se, por sua vez, nos mercados de Angola e Moçambique, sendo que a estratégia 

adotada assentará também em deslocações regulares e presença nas feiras locais de referência do setor da 

promoção imobiliária.  

No âmbito da promoção internacional do ARCH INNOVATION e da DIMSCALE, foi decidido adotar um sistema de 

inovação aberto quanto ao desenho do stand de exposição a utilizar, através de um modelo de “CALL FOR IDEAS”, 

em que qualquer pessoa/entidade é elegível para participar. Estabeleceu-se no entanto que as propostas devem ser 

apenas submetidas por entidades com capitais portugueses ou por indivíduos com nacionalidade portuguesa. 

 

B. Objetivo: 

O objetivo desta “CALL FOR IDEAS” é a apresentação de propostas para o desenho/montagem de um stand de 

exposição que possa ser utilizado para promoção quer do projeto ARCH INNOVATION (soluções 

construtivas/produtos de origem portuguesa), quer da DIMSCALE (serviços de consultoria na área da gestão de 

custos de projetos de Arquitetura). Neste âmbito, o stand terá que ter uma grande componente de flexibilidade e 

ajustabilidade a diferentes contextos.  

 

C. Requisitos e orientações: 

1. A conceção do stand e eventuais módulos deve respeitar o posicionamento do ARCH INNOVATION, do 

qual se podem destacar os seguintes pontos: 

 

a. Promoção das soluções construtivas de origem portuguesa ao destacar a sua QUALIDADE, DESIGN e 

INOVAÇÃO; 

 

b. Passar uma imagem de COMPLEMENTARIDADE entre as diferentes soluções apresentadas (não 

existirão parceiros dentro do projeto que possam competir diretamente entre si através da sua 

oferta de produtos; o leque de produtos apresentado procurará ser o mais diverso possível, 

pretendendo-se expor os produtos que mais se destaquem pela sua inovação, design e qualidade e 

que vão de encontro às necessidades específicas do mercado) 

 

c. Potencializar a imagem positiva de PORTUGAL como um fator diferenciador do ARCH INNOVATION, 

dando destaque a aspetos ligados à sua riqueza natural, cultural e patrimonial, que poderão ser 

integrados no desenho do stand de exposição como forma de conferir identidade ao projeto; 

 

d. Divulgar as MARCAS PARCEIRAS (produtoras/fornecedoras das soluções construtivas), dando 

destaque ao seu historial, know-how e eventualmente a outros aspetos mais específicos do seu 
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posicionamento. Sendo uma marca que engloba várias outras marcas, a estratégia do ARCH 

INNOVATION passa também por dar visibilidade e manter a identidade de cada marca parceira. 

 

2. A conceção do stand e eventuais módulos deve ser facilmente adaptável ao posicionamento da 

DIMSCALE, passando-se assim de uma lógica de exposição de produtos para uma lógica de divulgação de 

serviços. No âmbito do posicionamento da DIMSCALE, pode-se destacar o seguinte: 

 

a. Prestação de serviços de consultoria na área da GESTÃO DE CUSTOS de projetos de Arquitetura, 

direcionados a promotores imobiliários e a gabinetes de Arquitetura; 

 

b. Trata-se de um serviço com um elevado grau de responsabilidade, já que lida com a componente 

orçamental dos projetos e tem consequência direta na otimização e controlo dos seus recursos 

financeiros, assim como a salvaguarda do seu conceito e qualidade final. Desta forma, o stand terá 

que passar uma imagem de CREDIBILIDADE e KNOW-HOW. Mais informações em 

www.dimscale.com.  

 

 

3. A imagem do stand deve causar impacto visual e ser esteticamente apelativa e inovadora, conjugando 

estes aspetos com os descritos nos pontos anteriores. 

 

D. Funcionalidades (referentes ao stand ARCH INNOVATION, excepto quando referido stand DIMSCALE) 

1. A conceção deve assegurar a correta funcionalidade do stand e versatilidade de ajustamento às várias 

dimensões (variável entre 25 e 50 metros quadrados) e diferentes geometrias dos espaços das feiras e 

eventos em que irá ser utilizado. Será valorizado, por exemplo, que o desenho preveja um conjunto de 

módulos independentes que possam ser utilizados na sua totalidade ou apenas em parte; 

 

2. Deve ser assegurada, como já referido, a capacidade de adaptabilidade e modificação do stand 

ARCHINNOVATION para uma lógica de promoção dos serviços da DIMSCALE. Esta modificação não deve 

alterar o conceito do stand, mas apenas a remoção dos elementos referentes às marcas parceiras do 

ARCH INNOVATION, remoção dos suportes para os produtos/materiais de construção e a introdução de 

elementos que possam servir de suporte à comunicação da DIMSCALE (imagens, texto, vídeo); 

 

3. O stand terá de ter uma construção modular de fácil montagem/desmontagem e ser também facilmente 

transportável, quer em termos de peso quer em termos de volume. A montagem/desmontagem deverá 

ser exequível no prazo máximo de 8 horas de trabalho útil; 

 

4. Ter espaços dedicados à promoção do país de origem do projeto (Portugal), através da utilização de 

elementos referentes ao seu património natural, cultural e histórico; 

 

5. Ter condições para apresentação das marcas parceiras e respectivos produtos (dos quais se passam a 

apresentar algumas tipologias possíveis, que devem servir apenas como exemplos): 

 

c. Revestimentos cerâmicos; 

d. Equipamentos sanitários; 

e. Vidros decorativos; 

f. Painéis para acabamento de paredes/tectos; 

g. Tintas. 

http://www.dimscale.com/
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h. Mobiliário Urbano 

 

6. A sua identificação e âmbito devem ser bem perceptíveis, quer ao longe quer ao perto; 

 

7. Criar condições para a acoplação de ecrãs ou projetores para exibição de filmes promocionais (quer no 

stand ARCH INNOVATION quer no stand DIMSCALE) 

 

8. Prever um espaço para divulgação do autor do stand, de modo a que a sua informação esteja facilmente 

acessível (suportes gráficos diversos) mas que não se sobreponha aos restantes aspetos comunicados no 

stand; 

 

9. Ter condições para a realização de contactos profissionais e negócios com alguma privacidade, prevendo 

uma zona para reunião informal, com lugares sentados; 

 

10. Ser desobstruído/aberto, permitindo uma boa acessibilidade e uma boa profundidade de campo a todos 

os visitantes e participantes; 

 

11. Deverá prever-se uma pequena zona de arrumos para guardar material como brochuras ou equipamento 

informático; 

 

12. Acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada; 

 

13. Contemplar a Iluminação independente do stand. 

 

 

E. Custos 

1. O desenho do stand deverá ter em conta o aspeto económico, valorizando-se uma proposta que consiga 

cumprir com os critérios e recomendações apresentadas e apresentar um custo o mais reduzido possível. 

 

G. Prémio  

1. O projeto vencedor será exibido nas seguintes feiras internacionais (ou equivalentes): 

 

a. The Big 5 Dubai (Dubai, EAU); 

b. Project Qatar (Doha, Qatar); 

c. MIPIM UK (Londres, Reino Unido); 

d. Imourbe Angola (Luanda, Angola); 

e. Tektónica Moçambique (Maputo, Moçambique). 

 

2. O seu autor terá um espaço de divulgação no próprio stand, acessível a quem se interessar no seu 

contacto para eventuais colaborações; 
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3. A comunicação do autor vencedor será feita também no site do ARCH INNOVATION (comunicação fixa, 

durante toda a duração do projeto) e em todas as restantes plataformas de comunicação (redes sociais, 

newsletter, etc.). 

 

H. Prazo de execução e suportes aceites 

1. O prazo de entrega das propostas aplica-se até ao dia 7 de Setembro de 2014; 

 

2. Serão apenas aceites candidaturas em formato digital (DWG, PDF ou formatos de imagem) enviadas para 

o e-mail call-for-ideas@arch-innovation.com e com utilização da ferramenta “wetransfer” (ou 

equivalente) para o envio dos documentos; 

 

3. As candidaturas deverão ser acompanhadas de uma breve memória descritiva e da identificação do seu 

autor (quer seja individual ou coletiva). Poderão também ser acompanhadas dos respetivos 

esquissos/esboços e eventuais descrições do processo criativo adotado. 

 

I. Avaliação das propostas 

1. A avaliação das propostas e decisão sobre a proposta vencedora incidirá sobre os seguintes pontos: 

 

a. Visão e conceito geral da proposta (40%) 

b. Adequabilidade / Versatilidade de acordo com os projetos ARCH INNOVATION e DIMSCALE (25%) 

c. Custo estimado da proposta (25%) 

d. Resposta ao programa (10%) 

 

2. O júri deste concurso é composto pelos seguintes elementos: 

 

Arq. Artur Sousa (Presidente do Júri) 

DIMSCALE - CEO 

 

David Cardoso 

DIMSCALE – Marketing Manager 

 

Arq. Jorge Vicente  

Fórum Estudante - Founder 

 

Paulo Soeiro Carvalho  

Câmara Municipal de Lisboa – Diretor de Economia e Inovação 

 

Fernando Mendes 

Cowork Lisboa - Founder 

 

Lisboa, 3 de Junho de 2014 

www.arch-innovation.com  

mailto:call-for-ideas@arch-innovation.com
http://www.arch-innovation.com/

