
 

Sou jovem e vivo numa pequena ilha 

Concurso internacional 

Termos e condições 

Agradecemos o interesse no concurso internacional "Sou jovem e vivo numa pequena ilha". 
Este concurso global é organizado pela Comissão Económica para a América Latina e as 
Caraíbas (CEPAL) das Nações Unidas, Departamento de assuntos económicos e sociais (DESA), 
Comissão Económica e Social para a Ásia e o Pacífico (ESCAP), e outros parceiros da ONU, para 
marcar a revisão intercalar do Percurso das Modalidades de Acção Acelerada (SAMOA, no seu 
acrónimo em inglês) para os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID, SIDS em 
inglês). 

Este concurso está aberto a jovens entre os 15 e os 24 anos. As propostas devem reflectir a 
realidade das suas ilhas, os Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID/SIDS), como 
um caso especial para o desenvolvimento sustentável. A interpretação pode ser desde a 
perspectiva económica, social, cultural, ambiental ou qualquer combinação destas. 
Inscrevendo-se no tema do desenvolvimento sustentável para os PEID, esta interpretação 
também pode ser uma visão para o futuro, quando os jovens de hoje forem adultos. As 
propostas devem ser criativas, atrair o público, despertar o seu interesse pela originalidade e 
inovação.   

As inscrições para o concurso podem ser apresentadas sob a forma de: composição, fotografia, 
artes visuais, vídeo, poesia ou música. Um vencedor global será seleccionado, juntamente com 
vencedores regionais para cada uma das regiões dos PEID (AIMS, Caraíbas, Pacífico).  
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Critérios de elegibilidade e submissão 

1. Esta competição está aberta a participantes dentro do grupo 15-24 anos. As inscrições serão 

julgadas em duas categorias de grupos etários, dos 15 aos 19 anos de idade e dos 20 aos 24 

anos. 

2. Os participantes devem ser nacionais de um país dos PEID (veja a lista abaixo). As inscrições 

também podem ser apresentadas por terceiros ou por um representante oficial em nome da 

submissão. Um terceiro ou um representante oficial pode ser um pai, tutor, professor ou 

escola. 

3. As submissões e o formulário de inscrição completo devem ser enviados via e-mail até 5 de 

agosto de 2019 para: 

✓ Email: eclac-media-pos@un.org 

4. As submissões devem ser apresentadas em qualquer uma das seguintes línguas: Inglês, 

Francês e Espanhol. 

5. Dimensões máximas e formato de submissão: 

a. Composição: 800-1000 palavras em formato PDF. 

b. Poesia: 500 palavras em formato PDF. 

c. Música: 2 minutos no máximo em formatos mp3, AIFF ou WAV. 

d. Vídeo: máximo de 3 minutos em formato MP4, MOV ou M4V.  

e. Fotografia e trabalhos artísticos: cópia digital em formato jpeg, jpg ou png, não 

superior a 5 MB. 

6. Máximo de três propostas/submissões por participante. 

7. O conteúdo deve estar em conformidade com todas as leis locais e nacionais do país de 

origem. 

8. Os organizadores reservam-se o direito de remover e desqualificar as inscrições enviadas 

que podem causar ofensa ou podem ser desadequadas ou desapropriadas para esta 

competição. 

9. O conteúdo desadequado pode ser determinado pelo júri em sua determinação única e 

conclusiva. 

10. As inscrições devem ser originais, trabalhos inéditos e não podem infringir quaisquer leis de 

direitos autorais. 

- O concorrente deve ser o único autor/criador de todas as inscrições e manter pleno 
direito a eles. 

- Para qualquer outro material utilizado, o participante deve ter recebido a permissão 
do(s) sujeito(s) utilizado na referida submissão 

- Materiais que ganharam prémios em outras competições ou que tenham sido 
publicados anteriormente não são elegíveis. 

11. Ao entrar no concurso, os concorrentes são considerados como tendo concordado com o 
uso da sua submissão(ões) para material promocional da ONU, plataformas on-line e 
publicações. 

12. A competição decorre de segunda-feira 22 de Junho de 2019 a segunda-feira, 5 de Agosto 
de 2019. 
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- Todas as inscrições devem ser enviadas até segunda-feira, 5 de Agosto de 2019, 23h59 

(hora de Nova Iorque). Quaisquer entradas recebidas após o encerramento não serão 

consideradas. 

13. As inscrições vencedoras e finalistas serão exibidas nas páginas das agências das Nações 

Unidas participantes.  O reconhecimento adicional será anunciado em data posterior. 

14. Os vencedores serão anunciados o mais tardar a 15 de setembro de 2019. 

a. Não há taxa de inscrição. 

b.A decisão da Comissão Avaliadora é definitiva 

15. Para mais informações, contacte Denise Balgobin, Denise.balgobin@un.org para as 

Caraíbas ou escap-pacific@un.org para todo o Pacífico, Atlântico, Oceano Índico, 

Mediterrâneo e sul da China (AIMS). 

 

Lista de Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEID/SIDS): 

• Atlântico, Oceano Índico, Mediterrâneo e Sul da China (AIMS): Bahrein, Cabo Verde, 

Comores, Guiné-Bissau, Maldivas, Maurícias, São Tomé e Príncipe, Seicheles, Singapura. 

 

• Caraíbas: Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Belize, Bermudas, 

Cuba, Curaçao, Dominica, Grenada, Guadalupe, Guiana, Haiti, Ilhas Cayman, Ilhas Turcas 

e Caicos, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Virgens dos Estados Unidos, Jamaica, Martinica, 

Montserrat, Porto Rico, República Dominicana, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São 

Vicente e Granadinas, Sint Maarten, Suriname e Trinidad e Tobago,. 

 

• Pacífico: Comunidade das Ilhas Marianas Setentrionais, Fiji, Ilhas Cook, Ilhas Marshall, 

Ilhas Salomão, Kiribati, Micronésia (Estados Federados de), Nauru, Niue, Palau, Papua 

Nova Guiné, Samoa, Polinésia francesa, Guam, Nova Caledónia, Samoa, Samoa 

Americana, Timor-Leste, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. 

 

 


