
	
	

DECOR HOTEL  

A DECORHOTEL é a única feira realizada em Portugal dedicada em exclusivo ao setor da 
hotelaria e afins, reunindo centenas de empresas que fornecem e suportam este importante 
segmento da economia nacional. 

Atendendo ao cenário atual a feira irá focar-se nas ferramentas tecnológicas para o turismo 
do futuro, sendo primordial para os players que se movimentam neste setor. 
A DECORHOTEL surge como um espaço que promove o encontro entre a oferta e a 
procura, com vista à concretização de negócios, e é uma oportunidade privilegiada para 
promover contactos entre todos os profissionais que atuam nesta área de atividade. 

A feira comtempla todas as áreas necessárias para a construção, requalificação, 
remodelação e decoração de unidades hoteleiras e afins que vão desde a construção, 
arquitetura e design de interiores, decoração, têxteis, equipamento, gestão e 
tecnologia,  amenities e produtos de higiene e limpeza, mobiliário, iluminação e 
equipamentos para o exterior. 

ENQUADRAMENTO  

A Ideasforward é uma plataforma fundada em 2014 com o objetivo de organizar concursos 
internacionais de arquitetura. Em 2020, sentimos necessidade de expandir a nossa 
atividade através da introdução de debates, exposições, formação e desenvolvimento de 
parcerias com outras entidades com objetivos comuns. Na IF acreditamos que o futuro 
depende da valorização da arquitetura por meio da educação de toda a sociedade. Deste 
modo nasce a parceria entre a IF e a Exposalão que, pela primeira vez, lançam uma edição 
do prémio de arquitectura  - DECOR HOTEL DESIGN AWARD. 
 
DECOR HOTEL DESIGN AWARD 

A palavra hotel derivada do termo francês hôtel refere-se aos edifícios que frequentemente 
recebem viajantes. Nos últimos anos, o fenómeno do turismo tem ganho cada vez mais 
importância, contribuindo por um lado para o crescimento económico de diversas regiões 
no mundo, mas também, para o crescimento desenfreado de hotéis cujos princípios são 
muitas vezes questionáveis do ponto de vista da preservação da biodiversidade e 
sustentabilidade dos lugares. Aproveitamos este concurso para abrir um debate acerca 
de como serão os quartos de hotel do futuro? De que forma podemos inverter a 
padronização existente? De que forma podemos pensar em soluções sustentáveis onde a 
ocupação humana não constitua uma ameaça para as zonas onde serão implantadas estas 
construções? De que forma a tecnologia nos pode ajudar a incorporar materiais e práticas 
ditas sustentáveis?  
Neste sentido, o concurso tem como objetivo repensar o quarto de hotel conjugando todos 
os desafios futuros. 
 

 

 



TEMA  
QUARTO HOTEL 
 
 
MODELO DO CONCURSO 

O concurso irá decorrer durante a exposição Decor Hotel 2021 nos dias 21, 22 e 23 de 
Outubro na FIL (Feira Internacional de Lisboa). 

No dia 21, após a abertura da feira, será disponibilizado o briefing do concurso a todos os 
participantes (inscritos no concurso). Estes terão até ao dia 22 para responder aos 
pressupostos no programa do concurso.  

A avaliação e entrega de prémios será feita no dia 23. 

O concurso não é presencial e todas as propostas deverão ser submetidas para o  email: 

competit ions@if- ideasforward.com  

 
LIVE STREAM 

Durante o período do concurso serão promovidas ligações em LIVE STREAM com todas 
as equipas participantes. 

Os links para aceder às mesmas serão enviados por email para todas as equipas. 

 
 
PROGRAMA DO CONCURSO 
O programa do concurso será disponibilizado no próprio dia através do botão abaixo. 
 
 
INSCRIÇÃO  

Gratuito, mas obrigatório.   

 
 

 DATAS  
  

Abertura do período de inscrições:  15 de Setembro de 2021 

Fim do período de inscrições:  22 de Outubro de 2021, às 18:00 (hora de Lisboa) 

Ínicio do concurso às 12:00 horas do dia 21 de Outubro, (hora de Lisboa) 

Período de esclarecimento de dúvidas das 12:00 horas às 18:00 horas do dia 21 de 
Outubro (hora de Lisboa) 

Ligação LIVE STREAM com as equipas: 

1 - Abertura do concurso: Dia 21 às 11:30 horas (hora de Lisboa) 



2 - Interação com participantes: Dia 21 às 14:00 horas (hora de Lisboa) 

3 - Interação com participantes: Dia 22 às 12:00 horas (hora de Lisboa) 

4 - Fecho do concurso: Dia 22 às 18:00 horas (hora de Lisboa) 

5 - Anúncio dos vencedores: Dia 23 às 16:00 horas (hora de Lisboa) 

O link dos diretos será enviado previamente a todas as equipas. 

Entrega dos trabalhos até às 18:00 horas do dia 22 de Outubro (hora de Lisboa)  

Cerimónia do anúncio dos vencedores e entrega de prémios às 16:00  de dia 23 de Outubro 
(hora de Lisboa)   LIVE STREAM 

 
 
PRÉMIOS 
  

1º Classificado -  1000.00€ + troféu Decor Hotel DESIGN AWARD 2021 

2º Classificado -  500.00€ + troféu Decor Hotel DESIGN AWARD 2021 

3º Classificado -  250.00€ + troféu Decor Hotel DESIGN AWARD 2021 

 

JURADOS 

José Vieira Frazão, diretor Exposalão 

Sara Afonso, arquiteta 

Pedro Lebre, arquiteto 

 
 

 

mais informação em: www.if-ideasforward.com 

 


