Regulamento do concurso "Meio ambiente - o meu presente e o meu futuro"
Artigo 1. Objeto do concurso
No contexto das Semanas da Diplomacia Climática da União Europeia de 2019, sendo a primeira de
27 de maio a 9 de junho de 2019, e para encerrar a Semana da Europa 2019, abrimos a competição
verde para a juventude (de 18-30 anos) intitulada "Meio ambiente: o meu presente e o meu futuro ".
O tema das Semanas da Diplomacia Climática deste ano é a Juventude. Esta iniciativa inscreve-se na
diplomacia climática e visa sensibilizar os jovens para a necessidade de cuidar do ambiente em que
vivemos. A ideia é utilizar as novas formas de comunicação pelas quais os jovens se interessam.
Artigo 2. O que estamos procurando?
Vlogs, vídeos, clipes de música ou relatórios que comuniquem sobre os projetos/ações com efeitos
ecológicos positivos tangíveis, ou seja:
1. Projetos e ações verdes destinados a melhorar o meio ambiente (“juntos para o meio ambiente").
2. Projetos artísticos baseados em reciclagem de materiais (“meu mundo verde - meu futuro verde”).
Os possíveis temas de projetos ou ações poderiam ser, por exemplo: limpeza de
praias/florestas/parques, proteção de florestas e ecossistemas, proteção da biodiversidade, recursos
hídricos e ecossistemas, escassez de água, riscos relacionados com a água, desenvolvimento
sustentável, consumo ambientalmente consciente e mais temas do seu interesse, conectados ao
meio ambiente.
Os resultados do concurso serão promovidos através das mídias sociais para alcançar o máximo de
público possível.
Artigo 3. Seleção do Vencedor
1. Os prêmios serão concedidos aos indivíduos que apresentarem os projetos vencedores,
designados pelo voto do Júri.
2. O Júri será composto por representantes da Delegação da União Europeia no Brasil e dos Estadosmembros da União Europeia no Brasil.
3. Os membros do Júri atuam e decidem, de maneira objetiva, independente e definitiva, sobre a
concessão do prêmio, levando em consideração, entre outros, os seguintes critérios:
a. Impacto do projeto para o meio ambiente.
b. Criatividade do projeto.

c. Qualidade do produto final de comunicação sobre o projeto.
Artigo 4. Prêmios
Em cada uma das duas categorias haverá três prêmios iguais:
1. Notebook Dell Inspiron 145000.
2. Camera Canon EOS Rebel T6i.
3. Um pacote de brindes ecológicos.
Os vencedores (que morarem no Brasil, mas fora de Brasília) receberão também os bilhetes aéreos
para a cerimônia de premiação em Brasília (data estimada 6 de junho), sendo ida e volta no mesmo
dia.
Artigo 5. Procedimento de apresentação de projetos
1. Os projetos finais devem ser enviados por e-mail até o dia 20 de maio de 2019 para o seguinte
endereço de correio eletrônico: delegation-brazil-political@eeas.europa.eu.
Os projetos precisam ter um resumo em português que inclui entre outros: a descrição do
projeto/ação desenvolvidos e os efeitos do projeto para o meio ambiente (anexo 1).
Nenhum projeto apresentado após a data de encerramento indicada será aceito.
2. A decisão sobre os vencedores será tomada até o dia 27 de maio de 2019.
3. Formato de apresentação de projetos/ações ecológicas:
a. Um vídeo em português (ou legendado) de até 2 minutos.
b. Um clip de música em português (ou legendado) de até 2 minutos.
c. Um vlog.
d. Um relatório com fotos.
As especificações técnicas: O vídeo/clip/vlog deverá ter a qualidade de 1920x1080 pixels. E ter um
dos formatos aceitos pelo Windows Media Player:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Windows Media formats (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Windows Media Metafiles (.asx, .wax, .wvx, .wmx, wpl)
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
Windows Media Download Package (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Musical Instrument Digital Interface (.mid, .midi, .rmi)
Audio Interchange File Format (.aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems and NeXT (.au, .snd)
Audio for Windows (.wav)
CD Audio Track (.cda)
Indeo Video Technology (.ivf)

•
•
•
•
•
•
•

Windows Media Player Skins (.wmz, .wms)
QuickTime Movie file (.mov)
MP4 Audio file (.m4a)
MP4 Video file (.mp4, .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
Windows audio file (.aac, .adt, .adts)
MPEG-2 TS Video file (.m2ts)
Free Lossless Audio Codec (.flac)

Artigo 6. Obrigações dos vencedores
Ao aceitar o prêmio, o vencedor concorda que o seu produto final seja utlizado pela União Europeia
para promoção e divulgação do prêmio, assim como as atividades que desenvolve.
Artigo 7. Das considerações finais
As datas definidas neste Regulamento podem ser alteradas e, neste caso, serão informadas em
tempo hábil.
O presente Regulamento ficará à disposição dos interessados no sítio eletrônico da Delegação da
União Europeia no Brasil: http://eeas.europa.eu/delegations/brazil/index_en.htm.
As questões não previstas neste Regulamento serão resolvidas pela Comissão Julgadora.
As solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas até 15 dias antes do prazo
final para o envio dos projetos pelo e-mail: delegation-brazil-political@eeas.europa.eu, com
indicação no assunto do e-mail: Concurso "Meio ambiente- o meu presente e o meu futuro".

Anexo 1 – Formulário para preencher:
Nome e sobrenome

Data de nascimento
Título de projeto

Especificações técnicas do
produto final

Resumo do projeto
(até 500 palavras)

Efeito do projeto para o
meio ambiente
(até 500 palavras)

