10.ª edição

Concurso Internacional
de Design da Roca
O concurso internacional de design da Roca jumpthegap®
promove a criatividade e o talento de estudantes e
profissionais incentivando-os a encontrar soluções criativas,
inovadoras e radicais para os espaços de banho, que deem
resposta aos desafios incluídos na Agenda 2030.

CATEGORIAS
A 10.ª edição da competição engloba
quatro categorias:

Saúde e bem-estar

Água e energia

+ Higiene e facilidade de limpeza
+ Bem-estar
+ Vigilância da saúde
+ Sentidos aumentados
+ Interfaces sensitivas
+ Emocional e espiritual
+ Físico e digital
+ Lúdico e útil
+ Trabalho e lazer

+ Decrescimento e descarbonização
+ Energia limpa
+ Design circular
+ Poupança de água
+ Microgeração

Crise e emergência

Design [não] neutro
+ Género + Etnia + Idade inclusivos
+ Agregado multigeracional
+ Mobilidade e capacidade reduzida
+ Visão/audição diminuída
+ Perda de memória e diversidade cognitiva
+ Recém-nascidos e crianças

+ Sistemas flexíveis
+ Soluções descentralizadas
+ Redes sanitárias, de energia
e de água autónomas
+ Saneamento e saúde
em desastres naturais
+ Reação atempada a situações
de emergência humanitária
+ Crise sanitária

PRINCIPAIS VALORES
E ATITUDES DO CONCURSO
Valores

Atitudes

+ DIVERSIDADE + SUSTENTABILIDADE
+ INTEMPORALIDADE + ADAPTABILIDADE

+ RADICAL + ABERTO
+ HÍBRIDO + EMPENHADO

PRINCIPAIS DATAS
De 3 de maio
a 3 de junho
Registo
e período
de submissão

De 4 de junho
a 10 de junho

De 16 de junho
a 27 de junho

Comissão de
Pré-seleção

Votação do Júri:
Vencedores
Por categoria

De 28 de junho
a 4 de julho
Votação do Júri:
Melhor
dos Melhores

6 de julho
Anúncio dos
Vencedores

17.000 €
euros em prémios

PARTICIPANTES
+ Projetos individuais:
constituído por uma única pessoa.

existem quatro prémios de 2000 euros
para o vencedor de cada categoria.

+ Projetos de grupo:
constituído por duas pessoas.

Existem oito prémios de 500 euros para o
terceiro e quarto vencedor de cada categoria.

Cada pessoa ou grupo apena pode
participar num único projeto.

Existe 1 prémio de 5000 euros para o
projeto vencedor da categoria «melhor dos
melhores», selecionado entre os vencedores
de cada uma das quatro categorias.

O jumpthegap® pretende ser um dos principais
agentes no que toca à apresentação de soluções
que respondam aos desafios da Agenda 2030. Os
finalistas e os vencedores da 10.ª edição serão convidados a discutir o respetivos projetos num conjunto
de mesas-redondas e debates públicos com ampla
visibilidade em todo o mundo.

JÚRI

Presidente

Paul Priestman

Shigeru Ban

Designer, Presidente
da PriestmanGoode

Arquiteto e fundador da
Shigeru Ban Architects

Somi Kim

Senior director, Healthcare
Solutions, na Johnson &
Johnson (J&J) Design

Deborah Seward

Andrea Trimarchi e Simone Farresin
Forma Fantasma Estúdio de design   

Mariana Amatullo

Presidente da Cumulus
International Association
of Universities and
Colleges of Art, Design
and Media

Isabel Roig

Diretora executiva do
Barcelona Design Centre
& presidente da World
Design Weeks

Diretora do Centro de
Informação Regional das
Nações Unidas, na Bélgica

Marc Viardot

Corporate Marketing
and Design Director
do Grupo Roca

CRITÉRIOS DO JÚRI
INOVAÇÃO
E ORIGINALIDADE

ALINHAMENTO
COM OS ODS

30%

20%

VIABILIDADE

30%

10%

VALORES
E ATITUDES

10%

Consulte
as regras
Alinhado com

APRESENTAÇÃO

