
 

 

TERMO ADITIVO - Regulamento do Concurso de Diplomacia Verde para Jovens 2022/2023 

Título: Clima, Meio Ambiente e Energia:  

o papel dos jovens na preservação e inovação para o futuro de todos 

A União Europeia no Brasil organiza, em uma 3ª edição, um concurso para atribuir o Prêmio da 
Diplomacia Verde a jovens que pretendam ser protagonistas na mudança para um futuro mais 
sustentável, verde e inclusivo. Além disso, em 2022, a União Europeia atribuiu o título de Capital Verde 
da Europa à cidade de Grenoble, na França. Por esse motivo, o concurso é organizado em cooperação 
com a Embaixada da França no Brasil. 
 
O nosso prêmio de diplomacia verde adquire uma importância particularmente significativa. A UE 
lançou um pacote abrangente para uma recuperação verde, sustentável e inclusiva pós-pandemia que 
inspiram ações futuras para superar os desafios socio-econômicos e ambientais sem precedentes. 
Cidades como Grenoble fornecem inúmeros exemplos de melhores práticas, que inspiram ações 
futuras para superar os desafios socioeconômicos e ambientais. 

1. ALTERAÇÃO DO ART 2 

Por meio do presente  Termo Aditivo, a União Europeia no Brasil, juntamente com a Embaixada da 
França no Brasil, decidem alterar o Artigo 2. O que estamos procurando? do Regulamento, em 
compreenção ao período atravessado pela pandemia de COVID-19, passando a vigorar como: 

Artigo 2. O que estamos procurando? 

Vídeos criados para dispositivos digitais, com duração máxima de 2 minutos, que comuniquem sobre 
projetos/ações realizados com efeitos ecológicos positivos e tangíveis, ou seja: projetos e ações que 
sejam verdes, sustentáveis e inclusivos, que já estejam em curso, pelo menos na primeira fase de 



andamento, ou mesmo ainda que não estejam em curso, e que se destinam a melhorar o meio 
ambiente. Os projetos apresentados em concursos anteriores poderão participar novamente desde 
que não tenham sido premiados.  

Os projetos que já estejam em curso, pelo menos na primeira fase de andamento, receberão peso 1 
(hum) adicional aos que não estejam em curso. 

Os projetos não poderão possuir fins lucrativos. 

Os temas de projetos ou ações que buscamos são descritos abaixo:  

1. Clima - os projetos com objetivo de reduzir as emissões de gases de efeito estufa para respeitar 
o Acordo de Paris, adaptar-se ao aquecimento global e melhorar a saúde humana 

2. Energia - os projetos com objetivo de melhorar a utilização de recursos limpos e melhorar a 
eficiência energética dos edifícios. 

3. Alimentação e agricultura - os projetos com objetivo de garantir que os habitantes tenham 
acesso a alimentos locais de alta qualidade, produzidos em condições agrícolas que respeitem o meio 
ambiente e a saúde dos consumidores. 

4. Produzindo e consumindo de forma diferente - os projetos com objetivo de colocar a inovação 
ecológica no centro de todas as ações e decisões, para que possamos produzir e consumir de forma 
diferente. 

5. Ciência cidadã - os projetos com objetivo de coletar dados para a pesquisa científica que 
ampliam a participação do público na gestão ambiental, onde pessoas em qualquer lugar podem 
compartilhar informações através da internet mediante aplicativos e celulares.  

Os projetos devem ter como um de seus objetivos a promoção da justiça social e redução das 
desigualdades, pois os danos ambientais atingem ainda mais os mais vulneráveis. O acesso equitativo 
a recursos de alta qualidade, em um ambiente preservado, deve ser almejado. 

Os resultados do concurso serão anunciados nas mídias sociais para alcançar o máximo de público 
possível. 

2.  DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS 

Permanecem em vigor, nos exatos termos e para o mesmo efeito, as demais Cláusulas do Regulamento 
que não foram expressamente modificadas por este Termo Aditivo. 

Brasília/DF, 22 de dezembro de 2022 


