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ESTAMOS A OUVIR 
Enviem-nos as vossas Voices4Climate!
O Connect4Climate, em parceria com a MTV e TerrAfrica,  
convida-te a participar no Voices4Climate: uma nova competição 
mundial que deseja conhecer as mais poderosas histórias 
relacionadas com as alterações climáticas, contadas através de 
fotografias, vídeos, vídeos musicais e podcasts.

A competição Voices4Climate desafia jovens com idades entre 
os 13 e 35 anos de todo o mundo a enviar fotografias, vídeos, 
vídeos musicais e podcasts que contem histórias marcantes e 
relacionadas com as alterações climáticas. Começa a fotografar, 
gravar, documentar e cantar para nos dares a conhecer o teu 
dia-a-dia. Como é que as alterações climáticas estão a afectar o 
teu país? E a tua comunidade? Ou a ti, aos teus amigos e à tua 
família? Tens alguma ideia criativa para uma solução local?

Elegibilidade
Os concorrentes das categorias de fotografia e vídeo deverão ter 
entre 13 e 35 anos de idade, e as participações serão avaliadas de 
acordo com dois grupos etários: 13 a 17 anos e 18 a 35 anos.

Os concorrentes da categoria de vídeo musical deverão ter entre 
18 e 35 anos de idade, e as participações serão avaliadas de 
acordo com esse único grupo etário.

Os concorrentes da categoria de podcasts deverão ter entre 18 e 
35 anos de idade, e as participações serão avaliadas de acordo 
com esse único grupo etário.

Prémios
Os trabalhos vencedores serão exibidos na Conferência das 
Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP18), que terá 
lugar em Doha, no Qatar, em Dezembro de 2012. Serão atribuídos 
até 70 prémios e o vencedor da categoria de vídeo musical será 
convidado a passar um dia com os editores da MTV nos seus 
estúdios em Nova Iorque ou Londres e o vídeo será exibido na 
plataforma “Voices” da MTV. Os dois primeiros classificados 
da categoria “Podcasts TerrAfrica” serão convidados a viajar 
até Doha para efectuar a cobertura radiofónica da Conferência 
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP18) para a 
“TerrAfrica Green Radio”.

Categorias
Cada fotografia, vídeo (entre 1 a 5 minutos) ou vídeo 
musical (entre 1 a 5 minutos) terá de contar uma 
história relacionada com as alterações climáticas, de 
acordo com uma das seguintes oito categorias:

1. Agricultura
2. Cidades
3. Energia
4. Florestas
5. Género
6. Saúde
7. Emprego e Economia Verde
8. Água

A categoria “Podcasts TerrAfrica” centra a sua 
atenção em África. Todos os podcasts a concurso 
(com duração entre 2 a 5 minutos) deverão contar 
uma história relacionada com a degradação dos solos 
ou com a gestão sustentável dos solos e das águas 
em África.

Prazo
Todas as participações terão de ser recebidas até às 
11:59 pm EST(Eastern Standard Time) do dia 15 de 
Outubro de 2012.

Dá uso a tua criatividade e participa agora! Queremos 
partilhar as vossas vozes com o mundo: as 
Voices4Climate! 

www.voices4climate.org

A campaign, a coalition, 
and a community that cares 
about climate change

O nosso objectivo é a criação de uma plataforma aberta, para partilha de conhecimento, capaz de envolver a comunidade mundial na discussão da 
questão das alterações climáticas, de forma a conseguir uma actuação local baseada na sensibilização, suporte operacional, investigação e mecanismos 
de execução.

TerrAfrica é um programa africano de apoio à criação de soluções inovadoras para a gestão sustentável dos solos e adaptação às alterações climáticas. 
TerrAfrica apoia programas como o Programa do Sahel e Africa Ocidental de apoio à Iniciativa da Grande Muralha Verde, do Banco Mundial e do Fundo 
Mundial para o Meio Ambiente (World Bank/GEF Sahel and West Africa Program in support of the Great Green Wall Initiative) e o programa GDT do 
NEPAD. Estes utilizam uma abordagem multi-sectorial, a vários níveis e com vários parceiros, para alcançar melhorias no âmbito do ordenamento de 
território orientado para a segurança alimentar e dos recursos hídricos, bem como para a resistência às alterações climáticas, de forma a conduzir ao 
crescimento e à diminuição da pobreza.


