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Alacero - Santiago, Chile, 18 de janeiro, 2018.  Este ano os estudantes de arquitetura da América Latina devem desen-
volver como tema um Pavilhão de Estufa para um Parque Botânico para a próxima 11° edição do Concurso 
Alacero de Desenho em Aço para Estudantes de Arquitetura 2018. 

Nesta ocasião, o tema inspirado na Agenda 2030 Para Um Desenvolvimento Sustentável das Nações Uni-
das - tem como objetivo proteger as florestas, lutar contra a desertificação, parar a degradação das terras e 
reverter perdas de biodiversidade.

Para isto os estudantes deverão desenvolver um edifício que permita a exibição destes diversos biomas e 
permita a conservação das espécies, a investigação científica, a recreação, ensino e divulgação, permitindo 
tomar consciência da necessidade de um desenvolvimento sustentável para a humanidade.

Os países participantes da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México e República Dominicana des-
envolverão este tema e deverão escolher o melhor anteprojecto ao nível nacional. 

As equipas vencedoras de cada país viajarão para Cartagena das Índias na Colômbia, para participar na fase 
final que terá lugar durante a o Congresso Latino-Americano do Aço, Alacero-59, no mês de novembro de 
2018.

O Primeiro Prêmio consiste em US$ 10.000 que será distribuído em US$ 6.000 para os estudantes e US$ 
4.000 para a Universidade. Para o Segundo Prêmio será US$ 3.000, US$ 2.000 para os estudantes e US$ 1.000 
para a Universidade.

Este certame é realizado pela Associação Latino-Americana de Aço-Alacero-, em conjunto com as entidades 
que desenvolverão localmente o certame: Cámara Argentina del Acero (Argentina), Centro Brasileiro da 
Construção em Aço – CBCA (Brasil), CAP Acero (Chile), FEDEMETAL – Andi (Colômbia), FEDIMETAL (Equador), 
Canacero (México) e Adoacero (República Dominicana).

O Concurso Alacero desde o seu início já reuniu mais de 8 mil estudantes na região e tem por objetivo 
incentivar a utilização do aço, tanto como material construtivo como conceber projetos através de seus 
atributos, nos futuros professionais. 

Todas as informações sobre o Concurso Alacero e como participar estão disponíveis em alacero.org.

Sobre Alacero

Alacero (Asociación Latinoamericana del Acero) – É uma entidade civil sem fins lucrativos que reúne a cadeia de 
valor do aço da América Latina para fomentar os valores de integração regional, inovação tecnológica, excelên-
cia em recursos humanos, responsabilidade empresarial e sustentabilidade sócioambiental. Fundada em 1959, 
é formada por 49 empresas de 12 países, cuja produção é de aproximadamente 70 milhões anuais. Alacero é 
reconhecida como Organismo Consultor Especial para as Nações Unidas e como Organismo Internacional Não 
Governamental por parte do Governo da República do Chile, país sede da Direcção Geral.
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