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“Rio+100, Cimeira Terra 2092”: Regulamento1 

 

 
Associando-se à Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), que
decorrerá entre 20 e 22 de Junho de 2012, no Rio de Janeiro (http://www.uncsd2012.org/rio20/), com o 
objetivo de debater novas formas de desenvolvimento sustentável, e considerando a indispensabilidade da
dimensão utópica na construção de um futuro sustentável, o ILC – Instituto de Literatura Comparada 
Margarida Losa e o CETAPS – Centre for English, Translation, and Anglo-Portuguese Studies, sediados na 
Faculdade de Letras da Universidade do Porto e financiados pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia,
declaram aberto o concurso “Rio+100, Cimeira Terra 2092 ¦ Rio+100, Earth Summit 2092”. 
 
Todos os jovens entre os 12 e os 18 anos, de todas as nacionalidades, podem participar neste concurso,
individualmente ou em grupo. A participação deverá ser em língua inglesa. 
 
Para concorrer, os interessados deverão refletir sobre o problema do desenvolvimento sustentável e
imaginar como foram superados os problemas da sustentabilidade em 2092, através de um vídeo inédito
publicado no YouTube. O vídeo não poderá exceder os 6 minutos e 42 segundos, numa homenagem a
Severn Suzuki que, em 1992, com apenas doze anos de idade, proferiu nas Nações Unidas, enquanto 
representante de uma organização que ela própria fundou aos nove anos de idade, a Environmental 
Children’s Organization, um discurso profundamente crítico e esclarecido
(http://www.youtube.com/watch?v=TQmz6Rbpnu0). Apesar de este vídeo servir como ponto de partida, os 
candidatos poderão optar por outras formas de intervenção, tais como um documentário, um noticiário,
uma peça de teatro e um videoclip musical, entre outras possibilidades. Todos os vídeos deverão: 
 
a) situar-se no ano de 2092; 
 
b) estar relacionados com pelo menos uma das seguintes questões problemáticas: Emprego, Energia,
Cidades, Alimentação, Água, Oceanos e Desastres. Poderão, em alternativa ou cumulativamente,
relacionar-se com os dois focos temáticos da Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento
Sustentável Rio+20, nomeadamente a “economia verde” no contexto do desenvolvimento sustentável e da
erradicação da pobreza e o Quadro Institucional para o Desenvolvimento Sustentável. 
 
c) concentrar-se nos meios utilizados para superar os problemas elencados na alínea b); 
 
d) respeitar o tempo máximo indicado (6 minutos e 42 segundos); 
 
e) apresentar-se em língua inglesa; 
 
f) ser identificados através da expressão “Rio+100” antes do título do trabalho; 
 
g) ser publicados no YouTube até dia 30 de Maio de 2012; 
 
h) ser inscritos no concurso através do envio de um email para o endereço rioplusahundred@gmail.com,
com as seguintes informações: título e hiperligação do vídeo; nome do(s) autor(es); contactos (morada, 
telefone e email); outros dados que considerem relevantes. 
 
Serão admitidos a concurso apenas os vídeos publicados até ao dia 30 de Maio de 2012. É da 
responsabilidade dos respetivos autores garantir que os materiais enviados não infringem direitos de
terceiros. 
 
Os organizadores reservam-se o direito de não considerar para efeitos do concurso qualquer material que
inclua conteúdos de carácter xenófobo, pornográfico ou com objetivos explicitamente comerciais. Materiais 
que possam incitar a qualquer tipo de violência serão igualmente excluídos. 
 
A partir do dia 1 de Junho de 2012 os vídeos ficarão sujeitos a votação eletrónica por parte dos cibernautas 
no Canal de YouTube criado para o efeito (Rioplus100). A votação eletrónica encerra oficialmente a 15 de 
Junho de 2012. Os organizadores do Concurso terão a oportunidade de selecionar e resgatar dois vídeos
entre os menos votados. Os três vídeos mais votados pelos cibernautas, juntamente com os dois vídeos
resgatados, serão então avaliados por um júri internacional, cuja composição será oportunamente 
anunciada, e o grande vencedor será anunciado no dia 19 de Junho de 2012, sendo o resultado publicado
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no canal do YouTube criado para o efeito. 
 
O vídeo premiado será publicamente apresentado no dia 13 de Julho, no âmbito das atividades da 
Universidade Júnior (http://universidadejunior.up.pt), na Youth Conference Rio+40, uma iniciativa do ILC e 
do CETAPS numa parceria com a Quercus. 
 
Se o júri considerar que os vídeos enviados a concurso não apresentam mérito, poderá optar por não 
entregar qualquer prémio. O júri poderá atribuir menções honrosas se considerar que outros vídeos para
além do premiado apresentam mérito. Os candidatos não poderão recorrer da decisão do júri. 
 
A participação no concurso pressupõe a aceitação dos presentes termos. 
 
 
 
                                                 
Nota 
 
1 Texto segundo o novo acordo ortográfico.  


