
 
 

Centro Cultural do Alumínio e Associação Brasileira 
do Alumínio (ABAL) lançam o Prêmio Alumínio Arte 
e Design 
 
Concurso faz parte do pacote de comemorações dos 50 anos da ABAL,  
que serão completados no ano que vem 
 
Em maio de 2020, a Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) completará 50 anos de 
atividade e diversas ações vão marcar o cinquentenário da entidade. Uma delas está 
sendo lançada, em conjunto com o Centro Cultual do Alumínio (CCAL), a partir de 
agora: é o Prêmio Alumínio Arte e Design.  
 
De abrangência nacional, o concurso vai destacar trabalhos em três categorias: 
fotografia, design de objetos e arquitetura. "Ao eleger o alumínio como tema central da 
premiação, além de homenagearmos o meio século de vida da ABAL,  jogamos luz sobre 
a importância e relevância desse material em nosso cotidiano", explica Rafael Torres, 
diretor de Comunicação e Gestão Administrativa da ABAL. "O alumínio, dadas 
características como leveza, flexibilidade, reciclabilidade, entre muitas outras 
qualidades, tem tudo a ver com a ver com a vida contemporânea, com as artes", destaca. 
 
As inscrições ao prêmio são gratuitas e realizadas no site do Centro Cultural do 
Alumínio (www.ccaluminio.com.br). Na categoria Fotografia poderão se inscrever 
trabalhos que apresentem o alumínio em cenas do cotidiano. Na categoria Design de 
Objetos serão considerados mobiliários, utensílios e embalagens, que tenham o 
alumínio em sua composição. E na categoria Arquitetura valem projetos já 
desenvolvidos em que o metal desempenhe papel relevante em termos tecnológicos, de 
funcionalidade e sustentabilidade.  
 
Serão selecionados dois trabalhos por categoria, primeiro e segundo colocados. Todos os 
finalistas serão divulgados no site do CCAL, no site e nas redes sociais da ABAL, e 
também em um catálogo, bem como exibidos em uma mostra no Centro Cultural do 

http://www.ccaluminio.com.br/


Alumínio, em São Paulo. A seleção e escolha dos vencedores, que será conhecida em 
maio de 2020, o mês dos 50 anos da ABAL, ficará a cargo de um júri formado por 
especialistas em cada uma das três áreas de premiação.  
 
O lançamento do Prêmio Alumínio Arte e Design acontece em 16 de maio, quinta-
feira, a partir de 17h30, no Centro Cultural do Alumínio, rua Humberto I, 220, 4º andar, 
no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. 
 
Sobre a ABAL 
 
Fórum legítimo do setor, desde 1970, a Associação Brasileira do Alumínio defende os 
interesses das empresas que atuam diretamente ou dependem da indústria de 
alumínio. A entidade representa o setor junto ao governo e à sociedade, além de 
participar de fóruns e eventos relacionados ao negócio de seus associados. Além disso, 
mantêm parcerias com federações e outras associações para ampliar o diálogo com 
toda a cadeia produtiva. Disseminadora de conhecimento, a ABAL responde pela 
elaboração de normas técnicas para a cadeia de processos e produtos do alumínio, e 
contribui com a qualificação profissional por meio de cursos, palestras e seminários 
em diversas áreas. A missão da entidade é tornar a indústria do alumínio mais sólida, 
forte e competitiva. 
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