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Concurso de desenho AYCK Kids II  
 
 
 

 

 

*Lisbon, Green City 2020 

 

 
 

2020, ano das cidades verdes 

do Arco Atlântico 
 

 

Em 2020, duas Cidades Atlânticas estão na vanguarda das cidades verdes da Europa. 

Lisboa, em Portugal, é a Capital Verde da Europa, enquanto Limerick, na Irlanda, é a Folha 

Verde da Europa. Além disso, a rede das Cidades Atlânticas está envolvida no projeto 

EURE, uma iniciativa pan-europeia que trata da sustentabilidade. Em dezembro de 2019, 

Ursula Von der Leyen apresentou o “Acordo Verde Europeu”, um plano para alcançar 

uma Europa mais sustentável. 

 

O projeto Atlantic Youth Creative Hubs-AYCH, do programa Interreg Espaço Atlântico, 

pretende abordar neste ano a temática das Cidades Verdes e contribuir com o ponto de 

vista dos jovens através da sua criatividade e da criação de protótipos. Por exemplo, a 

Creative Jam Internacional de Santo Tirso este ano está dedicada à criação de protótipos 

juvenis no âmbito da relação da natureza e a cidade. 

 

À medida que a urbanização e as mudanças climáticas se tornam grandes desafios para as 

cidades, elas devem se comprometer a encontrar novas soluções para manter e melhorar a 

qualidade de vida. Por exemplo, os espaços verdes públicos desempenham um papel 

fundamental, assim como os transportes públicos ou os edifícios com energia eficiente. 

 

Portanto, este ano, a nossa competição de desenho AYCH Kids II se concentrará em cidades 

verdes, vistas pelas crianças. Professores, pais, tutores legais ou parentes são incentivados 

a ajudarem as crianças a pensar na dimensão verde das cidades. 

CIDADES VERDES 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
https://www.interregeurope.eu/eure/
https://www.interregeurope.eu/eure/
https://www.aych.eu/
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Quem pode participar? 

 

O concurso está aberto às crianças entre 8 e 11 anos que vivam nas Cidades Atlânticas de 

Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda. 

 

Como participar? 

 

Só precisa enviar seu desenho digitalizado por e-mail para  aychkids2020@gmail.com até 

o dia 15 de abril 2020. 

 

*Nota: Registre somente um desenho por criança. 

 

Regulamento do concurso: 

 

Os Desenhos precisam cumprir com os seguintes requisitos: 

 

→ Estilo de desenho: desenho clássico, collage ou comic. 

→ Os desenhos devem ser desenhos tradicionais feitos à mão em papel, cartão ou 

similar. " Não se permitem dispositivos eletrónicos ". 

→ Tamanho original do desenho: DIN A4 

→ Formato do desenho digitalizado: JPG, JPEG, PDF, PNG 

→ Tamanho do desenho digitalizado: Máximo 5 MB  

 

Categorias: 

 

O Concurso de desenho de AYCH Kids é dividido em duas categorias:  

 

1. A primeira, as crianças de 8 a 9 anos de idade. 

2. A segunda, as crianças de 10 a 11 anos de idade. 

 

Registo: Todos os participantes receberão um e-mail de confirmação de recebimento 

através dos dados de contacto proporcionados.     

 

Vencedores: será publicado no dia 9 de maio de 2020, dia da Europa. 

Candidaturas: o concurso está aberto até o 15 de abril de 2020. 

 

Os desenhos serão avaliados conforme os dois (2) critérios seguintes: 

 50% Qualidade do desenho 

 50% Originalidade do desenho 

 

Prémios: 

O primeiro prémio por categoria: 

 Uma entrada gratuita ao teu jardim botânico ou similar mais próximo 

 Um saco de algodão com o seu desenho impresso 

 Um certificado 

mailto:aychkids2020@gmail.com
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O segundo e terceiro prémio por categoria: 

 Um saco de algodão com o seu desenho impresso 

 Material educativo para seguir desenhando a sua cidade verde do futuro 

 Um certificado 

 

O quarto e quinto prémio por categoria: 

 Material educativo para seguir desenhando a sua cidade verde do futuro 

 Um certificado 

 

*Nota. Só um (1) prêmio será concedido por pessoa  

 

Júri:  

Júri Transnacional: o Júri estará composto por um membro de cada país elegível no 

concurso [Portugal, Espanha, França, Reino Unido e Irlanda]. 

   Júri Institucional: 2 membros 

   Júri Educativo: 3 membros 

 

Ao participar no nosso concurso, você aceita a publicidade dos desenhos e do resultado 

do concurso.  

 

 

 

ANEXO I 

 

Materiais de trabalho: 

 

A Capital Verde Europeia: “Cidades Verdes aptas para a vida” 
 

 

Lisboa foi eleita a capital verde 2020. Mas, que 

significa? 

 

O selo Capital Verde Europeia recompensa os esforços 

das cidades para enfrentar os desafios ambientais 

atuais, como a melhoria do meio ambiente, o 

desenvolvimento econômico sustentável e a qualidade 

de vida nas cidades. Este concurso é baseado nos 

regulamentos da UE sobre meio ambiente, 

desenvolvimento sustentável, eficiência de recursos e 

ambiente urbano. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/about-the-award/policy-guidance/#7th%20Environmental%20Action%20Programme
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O Prémio Folha Verde Europeia:  Povos e Cidades, cada dia mais verdes 

 
 

O Prémio Folha Verde Europeia segue o mesmo critério 

que a Capital Verde Europeia, mas está dirigido a todas 

os povos e cidades europeias com uma população 

dentre 20.000 e 100.000 habitantes.   

 

 

 

 

 

 

 

Acordo Verde Europeu 
 

O Acordo Verde Europeu pretende melhorar o bem-estar das pessoas. Conseguir uma 

Europa neutra para o clima e que proteja o nosso habitat natural será bom para as 

pessoas, o planeta e a economia. Não deixar a ninguém detrás. 

 

 

 

O Projeto EURE  

 

O principal objetivo do projeto EURE é 

melhorar a eficiência ambiental das 

políticas urbanas para incrementar a 

eficiência dos recursos. Neste contexto, 

EURE propõe o intercâmbio de 

experiências como um médio para 

melhorar a gestão do rendimento 

ambiental dos espaços urbanos da União 

Europeia, incluídas as zonas urbanas com baixa densidade de população, como as zonas 

urbanas do Atlântico. 

 

 

 

O Pacto Europeu dos Presidentes da câmara municipal 
 
 

 
 

O Pacto dos Presidentes da câmara municipal é o maior 

movimento mundial para o Desenvolvimento de ações 

locais pelo clima e a energia.  Isso implica a participação 

de cidades e povos com o objetivo de tomar medidas 

em matéria de clima e energia para assegurar um 

futuro melhor. 

https://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/europeangreenleaf/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://www.interregeurope.eu/eure/
https://www.covenantofmayors.eu/en/

