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Organização sem fins lucrativos fun-

dada em 1992.!
!
Projeto internacional patenteado pela 

Society for Design Administration 

(Atlanta, Geórgia, EUA).

canstruction®



O EPTL é o único evento oficial 

Canstruction® na Europa. Trata-se de 

uma causa contra a fome e, ao mesmo 

tempo, de um desafio à capacidade de 

mob i l i zação das comun idades 

educativas. !

É, acima de tudo, um projeto de 

cidadania empreendedora.

canstruction®



É, neste caso, um concurso inter-escolas, artístico e 

solidário, de imponentes esculturas construídas com latas 

de comida. As obras de arte são expostas e, no final, os 

alimentos enlatados são doados às instituições de 

solidariedade social ou a projetos comunitários indicados 

pelas equipas.

O que é exatamente 
um evento 

canstruction®?



Participar num evento canstruction® 

é uma oportunidade única para 

envolver os alunos num projeto 

transdisciplinar.!

É também um bom motivo para 

estreitar relações entre as Escolas, 

as autarquias, as Associações de 

Pais, as IPSS e outras instituições 

ou empresas locais. 



O EPTL 
PASSO
A PASSO



3 – Maratona de construção

1 – Projeto da escultura

 2 – Campanha de angariação de enlatados



6 – Exposição4 – Júri (apreciação)

 5 – Cerimónia de entrega de prémios



7 – Desmantelamento 8 – Entrega dos alimentos



Quem organiza?  
A Associação É Preciso Ter Lata! Canstruction 

Portugal, em parceria com a Câmara Municipal 

de Braga e a Fundação Bracara Augusta.!

!

!
 



Quem pode participar?  
 
 

Agrupamentos de Escolas (AE) ou Escolas Não Agrupadas (ENA) 

portuguesas. Um AE/ENA apresenta-se a concurso com uma 

escultura. Inscrições limitadas a 25 escolas/equipas. !
!

Regulamento disponível em www.eprecisoterlata.org. !

Atenção! Cada AE/ENA é responsável por 

angariar as suas latas. Os transportes das 

latas e dos participantes provenientes do 

continente serão assegurados pela 

organização.

http://www.eprecisoterlata.org/


!
Quando? 
• FASE 1 // INSCRIÇÕES: 15/09/2014 a 15/11/2014!
 !
• FASE 2 // EVENTO: março/abril de 2015!
!
27/03 – Construção das esculturas!
!
28/03 – Cerimónia de entrega de prémios!
!
28/03 a 01/04 – Exposição aberta ao público!
!
02/04 – Desmantelamento das esculturas



Estádio Municipal de Braga

Onde?



MELHOR ESTRUTURA

MELHOR USO DE RÓTULOS

FAVORITA DO JÚRI

O júri atribuirá prémios em 6 categorias. Estas obras 

representarão Portugal no concurso anual internacional 

(apreciação através de fotografias em suporte digital). 

MELHOR REFEIÇÃO

MENÇÃO HONROSAESCULTURA COM MAIS LATA(S)*

Prémio AREAL EDITORES!
500€ em livros

Prémio EDIÇÕES ASA!
500€ em livros

Prémio J.P.M. & ABREU, Lda.!
500€ em produtos ou serviços

Prémio JUVENTUDE/ IPDJ!
A definir

Prémio EDULINK!
500€ em serviços

Prémio FUNDAÇÃO PT !
500€ em equipamento tecnológico!

* Categoria especial – Não existe no concurso internacional!

Prémios

O prémio mais importante é a experiência de fazer da 

solidariedade uma obra de arte. É fazer parte desta causa!



FAVORITA DO PÚBLICO
Prémio MICRO I/O!

500€ em produtos ou serviços

A atribuição do 7º prémio é da responsabilidade do público. Os visitantes 

da exposição serão convidados a votar na escultura favorita. A escola 

vencedora só será conhecida no dia do encerramento da exposição.

De que forma pode o 
público contribuir?˝

!!
Um visitante = Uma lata

No final da exposição, os enlatados (no mínimo, uma lata por visitante) 

serão doados a uma ou mais instituições de solidariedade ou projetos 

comunitários indicados pela organização.



Patrocinador Principal: Patrocinadores:

Rádio Oficial: Parceiros de Media:

Parceiros:Organização:



Apoios:



Informações	  !
www.eprecisoterlata.org !
!
www.facebook.com/eprecisoterlata!
!
www.canstruction.org!!!!
Contactos	  !
info@eprecisoterlata.org !
!
Telemóvel: 966 397 891

http://www.eprecisoterlata.org/
http://www.facebook.com/eprecisoterlata
http://www.canstruction.org/
mailto:info@eprecisoterlata.org


EDIÇÕES
ANTERIORES



EPTL 
2013



2013

8 Escolas 
90 participantes



2013

Escultura Bom Petisco*: “Conserva o Mundo” – 6.000 latas de atum. Miguel Neiva, 
Designer, criador do ColorADD® (sistema de identificação de cores para daltónicos), tem 
levado o seu projeto aos quatro cantos do planeta. Foi o primeiro português a integrar a 
maior rede de empreendedores sociais do mundo (ASHOKA).!!
(*) Escultura extra-concurso. No final da exposição, as latas desta escultura foram 
distribuídas pelas instituições indicadas pelas equipas.

Artista convidado



2013

Melhor Uso de Rótulos e Escolha do 
P ú b l i c o E P T L 2 0 1 3 . E s c u l t u r a 
vencedora da categoria “People’s 
Choice” no concurso internacional 
Cans t ruc t ion 2013 (Vo tação no 
Facebook)

Melhor Escultura/Melhor Refeição 
EPTL 2013

Esculturas premiadas



EPTL 
2014



2014

17 Escolas 
170 participantes



2014

“ESEP”: Escultura da Escola Superior de 
Enfermagem do Porto*, a primeira instituição 
do ensino superior a juntar-se à causa!!
1.100 latas!!
(*) Escultura extra-concurso

Instituição convidada



2014

Escultura Bom Petisco*: !
“Alimenta o Mundo” !
12.000 latas de atum!!
(*) Escultura extra-concurso. No 
final da exposição, as latas desta 
escultura foram distribuídas pelas 
ins t i tu i ções ind icadas pe las 
equipas.

Miguel Neiva!
(ColorAdd)

LikeArchitects

Artistas convidados



2014

Escultura Bom Petisco*: !
“Atum Solidário”.!
6.000 latas de atum !!
(*) Escultura extra-concurso. No final 
da exposição, as latas desta escultura 
foram distribuídas pelas instituições 
indicadas pelas equipas.

Artistas convidados

João Nunes !
Designer e docente na Universidade de Aveiro



Favorita do júri!
EPTL 2014

Melhor Escultura!
EPTL 2014

Melhor Uso de Rótulos 
EPTL 2014

Melhor Refeição !
EPTL 2014

Menção Honrosa!
EPTL 2014

Escolha do Público EPTL 2014 e 
Escultura vencedora da categoria 
“People’s Choice” no concurso 
internacional Canstruction 2014 
(Votação no Facebook)

Esculturas premiadas

2014



fazemos da Solidariedade uma obra de Arte!


