
1. Existe um formulário de inscrição no concurso?

Não é necessária qualquer inscrição prévia no concurso  
de ideias. A entrega dos elementos requeridos antes do prazo 
final (dia 2 de Outubro às 17:00) é suficiente e vinculativa 
nesse sentido.
--------------------------------------------------------------------------------

2. Como requerer o código identificador?

O código identificador é escolhido por cada equipa candidata. 
Toda as coincidências numéricas serão resolvidas durante  
a entrega dos elementos no atelier da Experimenta.
--------------------------------------------------------------------------------

3. Qual é o nível de detalhe requerido para o projecto?

O concurso é um “concurso de ideias”, como tal, o nível de 
pormenorização fica ao critério de cada participante, consoante 
a sua proposta e o que achar necessário para as transmitir de 
uma forma eficaz. 
--------------------------------------------------------------------------------

Programa do concurso 
internacional de ideias  
para uma nova ponte ciclável  
e pedonal sobre a 2ª circular  
em Lisboa - faq’s

4. É obrigatória a composição de uma equipa 
multidisciplinar para desenvolver a proposta?  
E se a proposta for seleccionada para execução?
 
Não é um requisito a composição de uma equipa 
multidisciplinar, qualquer Arquitecto ou Engenheiro pode 
participar a título pessoal, desde que esteja inscrito na Ordem 
ou Associação respectiva. No entanto, se a proposta for 
seleccionada pela GALP para passar a projecto, a execução  
do mesmo terá de nessa altura respeitar toda a regulamentação 
vigente relativa a projectos deste tipo, incluindo a participação 
de profissionais para cada um dos projectos de especialidades.
--------------------------------------------------------------------------------

5. Onde estão as ciclovias que irão ser ligadas pela ponte?

O troço da ciclovia que será servida pela ponte ainda não 
atingiu a fase de projecto. No entanto, o levantamento 
topográfico disponível em ficheiro no nosso website foi 
efectuado para esse fim, e como tal é assumido para o efeito 
do concurso que a futura ciclovia irá seguir a nuvem de pontos 
levantados (desde a Estrada da Luz até ao ramal de acesso 
para a 2ª circular, no lado Sul; de forma paralela à 2ª Circular 
no seu lado Norte). Isto significa que a ponte ciclável NÃO irá 
servir directamente as Torres de Lisboa, mas sim as ciclovias 
de ambos os lados acima mencionadas.
--------------------------------------------------------------------------------



6. A ponte tem de ficar exactamente onde está 
representada no ficheiro do levantamento topográfico, 
com as mesmas dimensões?

A “ponte” existente no levantamento topográfico é apenas uma 
representação gráfica da ligação entre os 2 pontos sugeridos 
em cada um dos lados da 2ª Circular, indicando apenas  
a sua localização, e nada mais. Pode haver no entanto ligeiras 
alterações à localização proposta, desde que justificadas 
convenientemente.
--------------------------------------------------------------------------------

7. Onde posso encontrar documentação técnica 
específica sobre viadutos e atravessamentos de vias, 
assim como a de inclinações de ciclovias?

Toda a documentação nesse sentido é comum 
internacionalmente, e por esse motivo é da responsabilidade 
de cada participante a reunião desses dados, junto das 
autoridades competentes do seu país ou mesmo através 
da sua associação profissional de arquitectos. No entanto, 
está determinado por uma directiva Europeia subscrita 
pelo Governo Português (European Agreement on Main 
International Traffic Arteries) que a altura livre minima sobre 
uma rodovia de tráfego intenso deve ser de 4.5 metros.  
E a associação Norte Americana AASHTO tem um guia  
com recomendações sobre as boas normas de planeamento  
e construção de vias cicláveis.
--------------------------------------------------------------------------------

8. Existe um limite da área de intervenção?

Não existe nenhum limite para a área de intervenção  
e implantação da ponte e suas estruturas. A utilização  
de espaço livre de carácter privado, não será factor de exclusão 
da proposta mas terá de ser devidamente justificada.
--------------------------------------------------------------------------------

9. Existe alguma informação sobre a utilização futura 
dos lotes e terrenos vazios nas áreas circundantes?

Não nos foi passada pelos nossos parceiros qualquer 
informação relativa a esse assunto.
--------------------------------------------------------------------------------

10. É necessária a inserção do logo da Fundação GALP 
Energia no projecto, ou a criação de um espaço vazio 
com dimensões predefinidas para esse fim?

A inserção do logo da Fundação GALP Energia no projecto 
apresentado é um pré-requisito a ser cumprido. A sua posição, 
área ocupada, etc, ficam ao critério de cada participante.
--------------------------------------------------------------------------------

11. Todos os elementos escritos entregues têm 
obrigatoriamente de ser redigidos em Inglês?

Todos os elementos apresentados deverão ser redigidos  
em Inglês, para uma compreensão universal dos membros  
do júri e visitantes da exposição dos trabalhos. Apenas a nota 
síntese da candidatura pode ser entregue em Português apesar 
de, nesse caso, ser recomendável a entrega de uma cópia 
adicional em Inglês.
--------------------------------------------------------------------------------

12. Enviei uma participação, e desejo recuperar os 
elementos após a exposição. O que devo fazer?

A Experimenta irá devolver todos os elementos aos seus donos, 
desde que o requeiram. Quem o quiser fazer, apenas tem de 
nos contactar através do email bridge@experimentadesign.pt 
e expressar o seu desejo. Se lhe for impossível a recolha  
dos elementos em pessoa, eles ser-lhes-ão enviados por correio 
à cobrança.
--------------------------------------------------------------------------------

13. As minhas dúvidas não foram completamente 
respondidas com os elementos da FAQ. O que posso fazer?

Até ao final do prazo de devolução após a exposição de todos 
os elementos submetidos nas propostas, o email  
bridge@experimentadesign.pt irá continuar a funcionar 
para todos os assuntos relacionados com o concurso e com os 
elementos entregues. Da mesma forma, o prazo de perguntas 
específicas sobre o concurso em si funciona até à data da 
entrega, pelo que ainda nos pode contactar nesse sentido  
até 2 de Outubro, e terá as suas dúvidas respondidas assim 
que seja possível.
--------------------------------------------------------------------------------


