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ARTIGO 1.
A Cottonanwer institui o Prémio de Peça de Vestuário 
“Green Dress Code” – Moda com Sustentabilidade & 
Inovação.  O prémio conta com a parceria do Modatex.

ARTIGO 2.
Este prémio tem como objetivo criar uma peça de ves-
tuário que reflita os valores da cidade de Barcelos, a 
Cidade do Símbolo de Portugal – O galo de Barce-
los. Sempre com uma visão de economia circular e 
sustentável. As peças criadas devem respeitar estes 
princípios orientadores.

ARTIGO 3.
Este prémio é de edição única (2019/2020), com a pos-
sibilidade de adquirir uma periodicidade anual a partir 
de 2020.

ARTIGO 4.
Podem concorrer a este prémio:
a) Alunos do Modatex, que frequentem cursos aptos à 
realização do trabalho em causa, desde o seu desenho, 
corte e confeção.
a) Os trabalhos podem ser individuais ou coletivos 
(duas a três pessoas, no máximo), devendo em tais cir-
cunstâncias ser efetuada uma peça por aluno, ou seja, 
se o grupo for de duas pessoas devem ser criadas duas 
peças de vestuário e se for de três pessoas devem ser 
criadas três peças.
b) Os candidatos podem concorrer com mais de um 
trabalho.

ARTIGO 5.
Os trabalhos deverão ser entregues até dia 28 de feve-
reiro de 2020. 

ARTIGO 6.
Os trabalhos deverão ser entregues ao elemento res-
ponsável definido pelo Modatex, que deve acautelar 
que todos estão devidamente identificados. Depois os 
mesmos devem ser entregues na Cottonanswer.
a) Todos os trabalhos devem ter a identificação do au-
tor (nome completo, email e número de telefone);
b) A identificação no caso dos trabalhos de grupo deve 
ser composta por todos os elementos que compõem 
o grupo;
c) Todos os trabalhos deverão ser acompanhados de 
uma breve memória descritiva, onde conste o conceito, 
a inspiração para lá chegar, bem como os materiais ou 
técnicas utilizadas, etc.
d) Todos os alunos deverão preencher e assinar a de-
claração em anexo (Anexo I).

ARTIGO 7.
Os trabalhos apresentados a concurso serão devol-
vidos ao Modatex num prazo de 1 ano, com exceção 
do(s) trabalho(s) vencedor(es). A Cottonanswer reser-
va para si os direitos de autor, de divulgação e de pro-
moção das peças. 

ARTIGO 8.
O júri será constituído por um representante da Cot-
tonanswer, um representante do Modatex e um ele-
mento a convidar pela organização. O representante 
da Cottonanswer será o presidente do júri e terá voto 
de qualidade.
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ARTIGO 9.
Será atribuído um prémio:
1.º Prémio: Estágio remunerado com a duração de 3 
meses, a realizar-se na Cottonanswer, e um prémio 
monetário no valor de 1000,00€.
Em caso dos trabalhos de grupo, o período de estágio 
dos três meses será repartido em partes iguais. Ou seja:
a) Se forem dois elementos cada um terá um mês e 
meio de estágio;
b) Se forem três elementos têm um mês de estágio 
cada um;
O mesmo acontece ao valor monetário, será repartido 
em iguais partes.
Todos os participantes receberão diploma de partici-
pação e um Kit composto por: t-shirt, saco, caneta e 
bloco.

ARTIGO 10.
O júri poderá decidir:
a) A atribuição de Menções Honrosas;
b) A não atribuição do Prémio se considerar que ne-
nhum dos trabalhos apresentados a concurso merece 
essa distinção.

ARTIGO 11.
Da decisão do júri não poderá haver recurso.

ARTIGO 12.
A decisão do júri será divulgada até ao final do mês de 
março. Será depois realizada uma cerimónia e desfile 
com os participantes e o vencedor no OPEN DAY da 
Cottonanswer, que habitualmente acontece em maio. 
Sempre que o premiado não possa comparecer na ce-
rimónia de entrega do Prémio deverá informar a Cotto-
nanswer e fazer-se representar sempre que possível.

ARTIGO 13.
A Cottonanswer regulará as omissões que decorrerem 
do presente regulamento.

ARTIGO 14.
O presente regulamento pode ser consultado no site 
da Cottonanswer em www.cottonanswer.pt 

INFORMAÇÕES:
Comunicação e Imagem
Sofia Monteiro
T. 910 944 474
greendress@cottonanswer.pt
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ANEXO 1

AUTORIZAÇÃO

Eu,

autorizo a utilização/exposição/divulgação do trabalho realizado no âmbito do Concurso 
“Green Dress Code” promovido pela Cottonanswer e pelo Modatex no ano letivo de 2019/20.

portador do Cartão do Cidadão n.º  

, residente em

Barcelos, de de 20

Assinatura


