
            

 

 

 

 

 

 

 

CONCURSO 

"Mudanças Climáticas em Cabo Verde: suas causas, consequências e estratégias de 

mitigação” 

 

 

 

FOTOGRAFIA |PAGINA FACEBOOK| OBRAS PLASTICAS 

 

 

 

 

Abertura: 17 de Junho de 2015 

Prazo limite para se candidatar: 06 de Julho de 2015 

 

 

 

 

 

 



            

 

REGULAMENTO CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

Cláusula I 

Objetivo do Concurso 

- O presente concurso enquadra-se nas atividades promovidas no âmbito do Dia Europeu para a 

Diplomacia Climática, 17 de Junho de 2015 pela Delegação da União Europeia em Cabo Verde. Este 

concurso é promovido pela referida Delegação em parceria com a Embaixada de Espanha em Cabo 

Verde, o Centro Municipal de Educação Ambiental da Câmara Municipal da Praia e a Empresa 

Cavibel.  

 

- O concurso visa envolver os jovens, através de uma abordagem artística e criativa, no debate 

mundial acerca das ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, neste caso com um 

enfoque para a situação de Cabo Verde. O dia para a Diplomacia Climática é uma iniciativa lançada 

pela União Europeia em preparação à participação na 21ª Sessão da Conferência das partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que terá lugar em Paris em 30 de 

Novembro – 11 de Dezembro de 2015 #Paris2015 #COP21 #climate.  

 

- Os títulos e prémios a ganhar no Concurso têm o carácter honorário e simbólico, sendo um dos 

objectivos da acção a angariação de fundos para possibilizar as posteriores acções ambientais 

planeadas no âmbito da preparação para a Conferência Climática, tais como limpeza de ambiente, 

plantação das árvores etc. Para o efeito, as obras premiadas serão objecto do leilão a ser organizado 

no mês de Julho de 2015. 

 

Cláusula II 

Tema 

- O tema do concurso é “Mudanças Climáticas em Cabo Verde: suas causas, consequências e 

estratégias de mitigação”. As fotografias deverão demonstrar as ações humanas ou naturais que 

contribuem para mudanças climáticas em Cabo Verde, as suas consequências bem como as medidas 

de mitigação. 

Cláusula III 

Destinatário 

- No concurso podem participar todos os cidadãos cabo-verdianos, residentes na cidade da Praia, na 

idade entre 11 a 20 anos.  

Cláusula IV 

Calendarização  

- O concurso tem início no dia 17 de Junho de 2015 e finaliza no dia 06 de Julho de 2015 às 16h00 

(horário de Cabo Verde).  

Cláusula V 

Inscrição 

- O número de inscritos é ilimitado. 

- A inscrição deverá ser feita exclusivamente através do e-mail: mudancasclimaticascv@gmail.com  

mailto:mudancasclimaticascv@gmail.com


            

 
- A inscrição só é válida, mediante o preenchimento de um formulário (anexo 1), que será 

acompanhado de fotografias e os seguintes dados: 

 

 Nome atribuído à foto; 

 Data e local da foto; 

 Situação fotografada; 

 Mudanças climáticas a que se retrata. 

- Para cada fotografia deve ser feita uma nova inscrição com todos os dados acima solicitados. 

Cláusula VI 

Condições  

- As fotografias do concurso tem que ser inéditas, não podem ter sido premiadas em outros 

concursos nem publicadas em qualquer veículo de comunicação ou médias sociais, valendo isso 

como penalização na avaliação dos mesmos. 

- Todas as fotografias deverão ser entregues em formato digital (JPEG) e na versão imprimida no 

papel no Centro Municipal de Educação Ambiental (CMEA), localizado no Parque 5 de Julho ou 

enviada via e-mail: mudancasclimaticascv@gmail.com 

- O formato das fotografias imprimidas no papel deverá ser no mínimo 20cm x 20cm; podem ser 

submetidas as fotografias na forma quadrada ou rectangular. 

- As fotografias enviadas não podem ter marcas de água e identificação do autor. 

Cláusula VII 

Avaliação  

- As fotografias recebidas serão avaliadas por uma Comissão de júri, criada para o efeito. 

- A Comissão do júri escolherá duas melhores fotografias, segundo os seguintes critérios: 

 Relevância com o tema do concurso; 

 Qualidade da imagem; 

 Criatividade da imagem; 

 Título atribuído pelo fotógrafo; 

 Enquadramento da foto em relação ao tema. 

- A comissão do júri terá peso de 60%. Os restantes 40% serão atribuídos à votação online na página 

do facebook do evento: https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-

Clim%C3%A1ticas/683082915158961  

- Caso  dois ou mais participantes enviarem fotografias idênticas, serão desclassificados do concurso. 

Cláusula VIII 

Premiação  

- A divulgação dos vencedores será feita através da página do facebook do evento: 

https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-

Clim%C3%A1ticas/683082915158961 em meados do mês de Julho. Os vencedores também serão 

comunicados por telefone ou via e-mail. 

- A premiação ocorrerá conforme se segue: 

 1º Lugar  

 2º Lugar   

 

mailto:mudancasclimaticascv@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961
https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961
https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961
https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961


            

 
Cláusula IX 

Autorização 

- Ao inscrever-se neste concurso, o participante declara que está de acordo com todas as disposições 

deste regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a 

critério de seus organizadores, a desclassificação das fotografias inscritas e, consequentemente, do 

respectivo participante; 

- Ao inscreverem neste concurso, todos os participantes independentemente de serem premiados ou 

não, autorizam a utilizar livre e gratuitamente as fotografias submetidas no concurso; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO MELHOR PÁGINA FACEBOOK 

Cláusula I 

Objetivo do Concurso 

- O presente concurso enquadra-se nas atividades promovidas no âmbito do Dia Europeu para a 

Diplomacia Climática, 17 de Junho de 2015 pela Delegação da União Europeia em Cabo Verde. Este 

concurso é promovido pela referida Delegação em parceria com a Embaixada de Espanha em Cabo 

Verde, Centro Municipal de Educação Ambiental da Câmara Municipal da Praia e a Empresa Cavibel.  

 

- O concurso visa envolver os jovens, através de uma abordagem artística e criativa, no debate 

mundial acerca das ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, neste caso com um 

enfoque para a situação de Cabo Verde. O dia para a Diplomacia Climática é uma iniciativa lançada 

pela União Europeia em preparação à participação na 1ª Sessão da Conferência das partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que terá lugar em Paris em 30 de 

Novembro – 11 de Dezembro de 2015 #Paris2015 #COP21 #climate.  

 

- Os títulos e prémios a ganhar no Concurso têm o carácter honorário e simbólico. 

 

 

Cláusula II 

Tema 

- O tema do concurso é “Mudanças Climáticas em Cabo Verde: suas causas, consequências e 

estratégias de mitigação”. Na página os participantes podem divulgar vários documentos ou 

trabalhos que retratam mudanças climáticas em Cabo Verde, nomeadamente, textos, poesias, 

fotografias, vídeos, material educativo etc. A criatividade será premiada.  

Cláusula III 

Destinatário 

- No concurso podem participar todos os cidadãos cabo-verdianos, residentes na cidade da Praia, na 

idade entre 11 a 20 anos.  

 

Cláusula IV 

Calendarização  

- O concurso tem início no dia 17 de Junho de 2015 e finaliza no dia 06 de Julho de 2015 Às 16h00 

(horário de Cabo Verde).  

Cláusula V 

Inscrição 

- A inscrição deverá ser feita exclusivamente através do e-mail: mudancasclimaticascv@gmail.com 

indicando a respetiva página de facebook a inscrever. 

- A inscrição só é válida mediante um preenchimento de um formulário. 

mailto:mudancasclimaticascv@gmail.com


            

 
Cláusula VI 

Condições  

- Todas as páginas de facebook devem ser escritas em português por autor cabo-verdiano, residente 

na cidade da Praia. 

- Todos os participantes do concurso podem divulgar o trabalho relativamente a mudanças climáticas 

em Cabo Verde, com recurso a imagens, textos, vídeos, etc. 

- As fotografias e os textos têm que ser inéditos, não podem ter sido premiados em outros concursos 

e nem publicados em qualquer veículo de comunicação ou médias sociais, valendo isso como 

penalização na avaliação dos mesmos. 

Cláusula VII 

Avaliação  

- As páginas de facebook serão avaliadas por uma Comissão de júri criada para o efeito. 

- A comissão do júri escolherá duas melhores propostas, segundo os seguintes critérios: 

 Relevância com o tema do concurso; 

 Criatividade da página; 

 Conteúdos publicados; 

 Interligação feita entre os conteúdos publicados; 

 Números de comentários; 

 Números de visitas/acesso a página. 

- A comissão do júri terá peso de 60%. Os restantes 40% serão atribuídos a votação on-line através 

do facebook: https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-

Clim%C3%A1ticas/683082915158961  

Cláusula VIII 

Premiação  

- A divulgação dos vencedores será feita através da página do facebook do evento 

https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-

Clim%C3%A1ticas/683082915158961 em meados do mês de Julho. Os vencedores também serão 

comunicados por telefone ou dia e-mail. 

- A premiação ocorrerá conforme se segue: 

 1º Lugar  

 2º Lugar   

 

Cláusula IX 

Autorização 

- Ao inscrever-se neste concurso, o participante declara que está de acordo com todas as disposições 

deste regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a 

critério dos seus organizadores, a desclassificação do concurso e, consequentemente, do respectivo 

participante; 

- Ao inscreverem neste concurso, todos os participantes independentemente de serem premiados ou 

não, autorizam a utilizar livre e gratuitamente os conteúdos publicados na página de facebook. 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961
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https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961
https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961


            

 

 

REGULAMENTO DO CONCURSO - OBRAS PLÁSTICAS 

Cláusula I 

Objetivo do Concurso 

- O presente concurso enquadra-se nas atividades promovidas no âmbito do Dia Europeu para a 

Diplomacia Climática, 17 de Junho de 2015 pela Delegação da União Europeia em Cabo Verde. Este 

concurso é promovido pela referida Delegação em parceria com a Embaixada de Espanha em Cabo 

Verde, Centro Municipal de Educação Ambiental da Câmara Municipal da Praia e a Empresa Cavibel.   

 

- O concurso visa envolver os jovens, através de uma abordagem artística e criativa, no debate 

mundial acerca das ações para mitigar os efeitos das mudanças climáticas, neste caso com um 

enfoque para a situação de Cabo Verde. O dia para a Diplomacia Climática é uma iniciativa lançada 

pela União Europeia em preparação à participação na 1ª Sessão da Conferência das partes da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas que terá lugar em Paris em 30 de 

Novembro – 11 de Dezembro de 2015 #Paris2015 #COP21 #climate.  

 

- Os títulos e prémios a ganhar no Concurso têm o carácter honorário e simbólico, sendo um dos 

objectivos da acção angariação de fundos para possibilizar as posteriores acções ambientais 

planeadas no âmbito da preparação para a Conferência Climática, tais como limpeza de ambiente, 

plantação das árvores etc. Para o efeito, as obras premiadas serão objecto do leilão a ser organizado 

no mês de Julho de 2015. 

 

Cláusula II 

Tema 

- O tema do concurso é “Mudanças Climáticas em Cabo Verde: suas causas, consequências e 

estratégias de mitigação”. As obras plásticas devem retratar mudanças climáticas em Cabo Verde, no 

que tange as suas causas, consequências e medidas de mitigação. 

 

Cláusula III 

Destinatário 

- No concurso podem participar todos os cidadãos cabo-verdianos, residentes na cidade da Praia, na 

idade entre 11 a 20 anos.  

Cláusula IV 

Calendarização  

- O concurso tem início no dia 17 de Junho de 2015 e finaliza no dia 06 de Julho de 2015 as 16h00 

(horário de Cabo Verde). 

Cláusula V 

Inscrição 

- O número de inscritos é ilimitado.  



            

 
- A inscrição deverá ser feita exclusivamente através do e-mail mudancasclimaticascv@gmail.com 

- A inscrição só é válida mediante um preenchimento de um formulário (anexo 1), que será entregue 

no Centro Municipal de Educação Ambiental (CMEA), acompanhado de artes plásticas e os seguintes 

dados: 

 Nome atribuído à arte; 

 Memória descritiva da arte; 

 Mudanças climáticas a que se retrata. 

- Para cada obra submetida ao concurso deve ser feita uma nova inscrição com todos os dados acima 

solicitados. 

Cláusula VI 

Condições  

- As obras plásticas devem ser feitas com produtos reciclados; 

- As obras deverão ser apresentadas devidamente preparadas para exposição. Se for uma pintura, 

colagem ou outra expressão artística semelhante, num tamanho mínimo A3 (30cm*45cm), 

devidamente identificadas com etiquetas na parte inferior e com ganchos adequados para fixação, 

portanto não serão aceites obras com pregos, barbantes ou arames para amarração.   

- As obras devem ser entregues em envelopes, caixas ou outro material fechado no CMEA, localizado 

no Parque 5 de Julho, mencionando o nome completo e título da obra.  

Cláusula VII 

Avaliação  

- As obras serão avaliadas por uma Comissão de júri criada para o efeito. 

- A Comissão do júri escolherá duas melhores obras, segundo os seguintes critérios: 

 Relevância com o tema do concurso; 

 Título dado a obra; 

 Qualidade da obra; 

 Materiais reciclados utilizados; 

 Criatividade; 

 

 

 

Cláusula VIII 

Premiação  

- A divulgação dos vencedores será feita através da página do facebook do evento 

https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-

Clim%C3%A1ticas/683082915158961 em meados do mês de Julho. Os vencedores também serão 

comunicados por telefone ou via e-mail. 

- A premiação ocorrerá conforme se segue: 

 1º Lugar  

 2º Lugar   

Cláusula IX 

Autorização 

mailto:mudancasclimaticascv@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Concurso-Mudan%C3%A7as-Clim%C3%A1ticas/683082915158961
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- Ao inscrever-se neste concurso, o participante declara que está de acordo com todas as disposições 

deste regulamento. O não cumprimento de quaisquer das regras deste regulamento poderá causar, a 

critério dos seus organizadores, a desclassificação do concurso e, consequentemente, do respectivo 

participante. 

- Ao inscreverem neste concurso, todos os participantes independentemente de serem premiados ou 

não, autorizam a utilizar livre e gratuitamente as obras submetidas no concurso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

 

 

ANEXO 1 

 

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

 

1. Nome Completo: __________________________________________________ 

2. Morada:_________________________________________________________ 

3. Telefone:___________________________/Telemóvel:____________________ 

4. Email: __________________________________________________________ 

   

5. Categoria do Concurso: 

 Fotografias 

 Obras plásticas     

 facebook     

 

6. Sub-tema do Concurso (escolher no mín. 1, máx 3 categorias às quais a obra faz 

referência): 

 Causas de mudanças climáticas em Cabo Verde                           

 Consequências de mudanças climáticas em Cabo Verde 

 Medidas de mitigação de mudanças climáticas em Cabo Verde 

 

 

 

Eu, _______________________________________________________________(assinatura) 

li e aceito o regulamento do concurso e responsabilizo-me pela originalidade dos trabalhos 

enviados. A minha assinatura autoriza a Comissão Organizadora, de forma completa, a ficar 

com os meus trabalhos para expor, publicar e leiloar em qualquer suporte que achar 

conveniente. Qualquer publicação dos trabalhos será sempre acompanhada da respetiva 

identificação do autor.1 

                                                           
1
 Para os menores de 18 anos, será exigida uma autorização expressa de um dos pais ou do Encarregado de 

Educação. 

 

 

 

  

 

 


