
geral@larus.pt
larusaward@larus.pt

O Larus Award 2017 é um prémio 
internacional de Design Urbano, 
promovido pela                         , que tem 
como objetivo:

Premiar o mérito de novos autores;

Valorizar trabalhos com um impacto 
social e económico positivo no urbanismo 
das cidades e na qualidade de vida dos 
cidadãos;

Promover o conhecimento, a qualidade, 
a originalidade e a inovação do Design 
Urbano.



DESTINATÁRIOS
Estudantes de Design (licenciatura, mestrado e 
doutoramento) de qualquer nacionalidade, 
individualmente ou 
integrados em equipa.

Designers e Arquitetos de qualquer nacionalidade, 
individualmente ou integrados em equipa.
 Empresas e Ateliers responsáveis pela produção 
de peças ou linhas de equipamento urbano.

CALENDÁRIO
Apresentação de candidaturas: 
1 de julho 2016 a 28 de fevereiro de 2017

Divulgação de resultados:
maio de 2017

Cerimónia de entrega de prémios: 
junho 2017

CATEGORIAS
Categoria 1 - Prémio Académico
O tema é livre e incluem-se todos os elementos e 
objetos integrantes da paisagem urbana, 
destinados ao uso no meio urbano. 

Categoria 2 - Prémio Profissional
Mobiliário Urbano 



PRESIDENTE DO JÚRI
Francisco Providência 
Designer e Professor Universitário

Nasceu em Coimbra em 1961 e licenciou-se em “Design de 
Comunicação” na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, 
em 1985. É doutorado em Design, sob o tema da Poética como 
inovação em Design. Fundou o atelier “Providência Design” 
em 1985, e foi distinguido em 1999 com o Prémio Nacional de Design 
nas áreas da Comunicação, do Produto e do Ambiente, pelo Centro 
Português de Design.

A Larus é uma empresa portuguesa de mobiliário urbano que tem 
promovido o Design Português em todo o mundo. Já conquistou cinco 
prémios mundiais de Design (Red Dot Award) e, em 2010, foi eleita a 
“Melhor Empresa Europeia na Gestão do Design”.
 Em 2011, criou o “Prémio Ibérico Larus Design” com o objetivo de 
distinguir projetos e equipamentos de mobiliário urbano desenvolvidos 
em Portugal e em Espanha. Aquele que foi o primeiro 
e único prémio ibérico de Design Urbano reconhecido publicamente, 
evoluiu em 2016 para Prémio Internacional “Larus Award 2017”.

Com a Larus trabalham nomes reconhecidos da Arquitetura e do 
Design, como é o caso de Siza Vieira, Daciano da Costa, Souto de 
Moura, Alcino Soutinho, Carrilho da Graça, João Nunes, Josep Lluís 
Mateo, Francisco Providência ou Henrique Cayatte.

Hoje, a empresa mobila cidades em todo o mundo, como Lisboa, Porto, 
Madrid, Casablanca, Maputo, Luanda, Bruxelas, Versalhes ou Cidade do 
Kuwait.
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