CONCURSO ESCOLAR DE CONCEPÇÃO GRÁFICA DE POSTAIS
«Potenciar a Juventude para um Amanhã Melhor»
Título do Projecto: «Maior Resiliência às Alterações Climáticas no Sistema Piscatório da
Corrente de Benguela»
Contextualização
O projecto de Alterações Climáticas FAO/GEF/BCC convida a juventude das comunidades
costeiras do Sistema Piscatório da Corrente de Benguela (veja-se o Apêndice I: Lista de
Comunidades) a participar no concurso regional de consciencialização sobre soluções
transformadoras destinadas ao desenvolvimento de resiliência e redução da vulnerabilidade à
variação climática e às mudanças dos sectores piscatório e de maricultura.
O Sistema Piscatório da Corrente de Benguela abunda em recursos – com destaque para os
piscatórios – sendo um dos mais produtivos do mundo. É uma fonte essencial de alimentos para
centenas de milhares de agregados familiares e contribui para o emprego de vários residentes
costeiros da Região, sendo ainda um meio de subsistência para muitos que dele dependem – aliás,
dependemos todos –, daí a necessidade de o gerir, proteger e conservar para sustentar gerações
actuais e vindouras.
Informações Gerais sobre o Concurso:
1. Incentivam-se os participantes a remeter uma concepção gráfica que reflicta o papel e
contribuição da juventude no processo de desenvolvimento de resiliência e redução da
vulnerabilidade com o tema «Potenciar a Juventude para um Amanhã Melhor».
2. As imagens do cartaz devem basear-se no reforço da resiliência e redução da
vulnerabilidade na pesca marítima de pequena escala por parte de comunidades
maricultoras ou habitantes costeiros.
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3. A concepção gráfica do cartaz deve transmitir uma mensagem clara em poucas palavras
(em inglês ou português) e apresentar gráficos vivos, devendo ainda defender soluções e
sensibilizar as comunidades costeiras vulneráveis a riscos de alterações climáticas.

4. O cartaz não deve retratar violência, linguagem vulgar ou ataques directos a pessoas
singulares ou organizações. Além disso, o cartaz não deve infringir quaisquer direitos de
terceiros. Serão desqualificados cartazes que contravenham o acima exposto.
5. O projecto Alterações Climáticas utilizará os melhores cartazes para consciencialização.
Note que os direitos autorais serão da BCC, podendo esta usar a obra para qualquer
finalidade, incluindo, publicação em websites, cartazes e outros materiais.
Como aceder e enviar:
1. O concurso de cartazes está aberto apenas a alunos em tempo integral da 1.ª à 12.ª classe
numa escola localizada no seio das comunidades de projectos seleccionados do Sistema
Piscatório da Corrente de Benguela GEF/FAO/BCC em Angola, Namíbia e África do Sul
(veja-se a lista de comunidades em anexo).
2. Uma escola, grupo de turmas ou alunos individualmente podem participar e fazer a
devida remessa.
3. Preencha o formulário de inscrição em anexo com uma descrição da sua obra de arte e
envie-o com o seu cartaz. As obras a remeter limitam-se a uma por cada aluno e não se
cobra TAXA DE INSCRIÇÃO.
4. Pode enviar-nos uma imagem digital do seu cartaz feito à mão. Envie o seu cartaz em
formato PDF de alta definição (1280x720 pixel) para katrina@benguelacc.org até 19 de
Julho de 2019; ou envie o seu cartaz desenhado à mão (100cm x 70cm) para os seguintes
escritórios:
ANGOLA

NAMÍBIA

ÁFRICA DO SUL

Sr. Abdenego da Silva

Sr.ª Katrina Hilundwa

Sr.ª Elethu Duna
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Assistente de Projecto

Responsável p/ Área das

Assistente de Projecto

Av. 21 de Janeiro, Rocha Pinto – Maianga,

Comunidades Piscatórias

1 East Pier Building, East Pier Road

Luanda

38 Tobias Hainyeko Street,

V&A Waterfront,

Angola

Private Bag 5031, Swakopmund

Cape Town

Número de telefone: +244 924 883 239

Número de telefone: +264 81129

Número de telefone: +27 21 819 2453

E-mail: abdenego@benguelacc.org or

3036

E-mail: elethu@benguelacc.org

abdenego.silva@hotmail.com

E-mail: katrina@benguelacc.org

Prémios
Atribuir-se-ão prémios em duas categorias em função das classes: 1.ª – 7.ª e 8.ª – 12.ª. Os cartazes
vencedores com expressões artísticas mais originais e que melhor comuniquem o tema habilitamse para os seguintes prémios:
1. Primeiro prémio em cada categoria (em função das classes): 300 USD em vales de
material escolar
2. Segundo prémio em cada categoria (em função das classes): 250 USD em vale de
compras de material escolar
3. Terceiro prémio em cada categoria (em função das classes): 200 USD em vale de compras
de material escolar
O vencedor geral dos três países em todas as categorias receberá um prémio de 300 USD em
vale de compras.
Data limite:
31 de Julho de 2019 @ 17h00
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Apêndice 1: FICHA DE INSCRIÇÃO E DECLARAÇÃO
Ficha de Inscrição e Declaração
(Preencha e reenvie este formulário com a sua fotografia antes ou no dia 19 de Julho de 2019)
Nome: ______________________________________ Escola: ________________________________
Classe: _____________________; País e Comunidade __________________________________
Em menos de 200 palavras, explique ou descreva sua obra de arte:

Assinatura dos Pais (se for menor de 18 anos) _______________________; Data ______________
Assinatura do Director da Escola / Professor _______________________; Data ______________
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Apêndice 1: LISTA DE COMUNIDADES

Lista de Comunidades Seleccionadas no âmbito do actual projecto GEF/FAO/BCC:

Angola

Namíbia

África do Sul

Província Comunidade

Região

Comunidade Província

Comunidade

Bengo

Erongo

Walvis Bay

Northern Cape

Hondeklipbaai

Karas

Luderitz

Eastern Cape

Humansdorp

Ambriz
Barra do Dande

Benguela

Caotinha
Mira douro da Lua

Luanda

Cacuaco

Namibe

Tombua

Zaire

N’zeto
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