
 

 

 

A decisão final do júri do Prêmio da Diplomacia Verde – Meio Ambiente: é urgente agir 

Anunciamos, com enorme prazer, os vencedores das cinco categorias do Prémio da Diplomacia  Verde, 
iniciativa da Delegação da União Europeia, Embaixada de Portugal no Brasil e Camões – Centro Cultural 
Português em Brasília (com o apoio dos Estados Membros da UE), para sensibilizar os jovens brasileiros 
a tomar ou documentar ações que melhorem o meio ambiente. O Júri foi composto pelos 
representantes da Delegação da UE e dos seguintes países membros: Alemanha, Bélgica, Finlândia, 
França, Portugal e Suécia. 

Dos 41 projetos inscritos, foram escolhidos cinco vencedores, de acordo com os seguintes critérios:  
1) Valor do projeto em inspirar a proteção do meio ambiente por meio de um exemplo positivo; 2) 
Impacto do projeto em um ou nos demais temas apresentados, incluindo a divulgação, promoção e 
defesa do meio ambiente; 3) Inovação do projeto; e 4) Qualidade técnica do vídeo e criatividade 
artística na realização do mesmo.  

 
1. Categoria: Soluções verdes e sustentáveis para áreas urbanas 

Projeto: Guará Ecológico 

Prêmio: Notebook Dell 

2. Categoria: Crescimento verde, sustentável e inclusivo, e inovação ecológica 

Projeto: Elaboração de um material sustentável, multicamada e biodegradável para aplicação 
em embalagens alimentícias 

Prêmio: Câmera Canon EOS Rebel 

3. Categoria: Adaptação às mudanças climáticas 

Projeto: Piracema - Programa de Multiplicadores 



Prêmio: Notebook Dell 

4. Categoria: Gestão de resíduos 

Projeto: CYGLE Ambiental - Coleta seletiva em condomínios residenciais 

Prêmio: Notebook Dell 

5. Categoria: Proteção dos oceanos (linha especial apoiada pela Embaixada de Portugal no 
Brasil e pelo Camões – Centro Cultural Português em Brasília) 

Projeto: Biologia Marinha Bióicos 

Prêmio: Ipad 7ª geração 

O júri decidiu ainda atribuir menção honrosa aos seguintes projetos, que vão receber brindes 
ecológicos: 

Maré de Ciência  
Horta Comunitaria USP – RP  
DATARE 
Madre Frutos 
CEPARA 
Coletivo Filhos da Terra 
PapoEco 
EducaOcean 
RECIBRA 
Abrace a Cidade 

 

Os jurados decidiram valorizar a coerência da apresentação e descrição do projeto, o impacto concreto 
dos projetos apresentados, a criatividade e inovação, bem como o empenho e a dedicação dos 
concorrentes a este prémio.  

Os vídeos preparados especialmente para o concurso foram muito apreciados. Por isso, será lançada 
uma campanha para as redes sociais com os projetos vencedores e as menções honrosas, a ser 
realizada ao longo dos meses de maio e junho de 2021. 

Os vencedores nas cinco categorias serão convidados para a cerimônia de premiação, em junho.  

Agradecemos a todos os concorrentes o interesse e a dedicação ao meio ambiente. Ficamos muito 
honrados em receber propostas inspiradoras para a juventude e para a sociedade. A Delegação da 
União Europeia e a Embaixada de Portugal no Brasil vão enviar, por correio, a todos os concorrentes, 
no mês de maio, um brinde de participação no Prémio Diplomacia Verde para a Juventude – Meio 
ambiente: é urgente agir. 

Parabéns e muito obrigado pela participação! 

 


