
 
              
 

II CONGRESSO IBEROAMERICANO 
NÓS PROPOMOS: GEOGRAFIA, EDUCAÇÃO E CIDADANIA 

13 a 16 de julho de 2022 
 

CONCURSO DE DESENHO 
 
O I Congresso Iberoamericano Nós Propomos: Geografia, Educação e Cidadania, que 
vai decorrer de 13 a 16 de julho de 2022, no Colégio Pedro II e de forma online, pretende 
estimular o desenvolvimento das competências de comunicação e criatividade dos 
alunos participantes no Projeto em vários continentes e países.  
Assim, torna-se pública a abertura de candidaturas para o Concurso de Desenho, com 
as regulamentações estabelecidas a seguir. 
 
1 DO CONCURSO 
1.1. A seleção do Desenho vencedor será efetuada pelo Júri de Desenho do II 
Congresso Iberoamericano Nós Propomos: Geografia, Educação e Cidadania. 
 
2 DAS CANDIDATURAS 
2.1 Para a candidatura, será necessário enviar o trabalho para o presidente do Júri 
Iberoamericano de Desenho, Professor Diego García Monteagudo, pelo email 
Diego.Garcia-Monteagudo@uv.es. 
2.2 Ao candidatarem-se, os candidatos cedem todos os seus direitos autorais do 
Desenho submetido. Escolhido o Desenho, poderão ser efetuadas adaptações no 
mesmo, caso o Júri do Concurso o entenda. 
2.3 As candidaturas serão realizadas no período de 15 de maio a 25 de junho de 2022, 
inclusive 
2.4. No email, o candidato deverá indicar: i) nome completo, ii) escola, iii) ano de 
escolaridade, iv) país, v) nome do professor, vi) e-mail e vii) contacto telefónico. 
 
3 DOS CANDIDATOS 
3.1. Poderão concorrer todos os alunos que participam no Projeto Nós Propomos! em 
Portugal, Espanha, Brasil, Colômbia, Costa Rica, México, Perú e Moçambique. 
3. 2. A participação neste concurso é individual ou em grupo de 2 alunos.  
 
4 DOS CRITÉRIOS 
4.1. O Desenho deverá ser original e inédito.  
4.2. O Desenho deverá referir-se a paisagens, equipamentos ou experiências 
diretamente relacionadas com a participação no Projeto Nós Propomos! e com os 
objetivos de cidadania territorial que presidente ao Projeto. 
4.3. O Desenho deverá ter um título, relevante para se entender a sua mensagem. 
4.4. O ficheiro deverá ter o formato jpeg ou outro compatível. 
4.5. O Júri de Desenho não se responsabiliza por semelhanças dos Desenhos com 
outros trabalhos, sendo os participantes responsáveis pela originalidade dos seus 
trabalhos; 
4.6. Os trabalhos devem ser originais, mas podem ter já concorrido a outro concurso, 
em 2022, no âmbito do Projeto Nós Propomos! 



4.7. Para avaliação dos trabalhos, serão valorizadas a mensagem de cidadania, a 
criatividade e a qualidade global do Desenho. Será tido em conta, nesta apreciação, o 
grau de escolaridade do(s) candidato(s). 
 
5 DA PREMIAÇÃO 
5.1. Serão atribuídos 1º Prémio, 2º Prémio e 3º Prémio aos trabalhos candidatos. O Júri 
poderá ainda atribuir Menções Honrosas.  
5.2. Excecionalmente, se o Júri Iberoamericano considerar não existir qualidade nos 
trabalhos submetidos, poderá não ser atribuído qualquer distinção.  
 
6 DO RESULTADO FINAL 
6.1. O Júri Iberoamericano de Desenho reunir-se-á para avaliação dos trabalhos 
vencedores. Os premiados serão avisados antes da realização do II Congresso 
Iberoamericano Nós Propomos: Geografia, Educação e Cidadania, e os resultados 
serão amplamente divulgado através dos meios de comunicação disponíveis pelo 
Projeto Nós Propomos! e pelo II Congresso. 
6.2. A decisão do Júri do Concurso de Desenho é soberana, reservando-se, 
excepcionalmente, ao direito de não selecionar nenhum dos trabalhos apresentados. 
6.3. Os casos omissos neste regulamento serão decididos pelo Júri Iberoamericano de 
Desenho do II Congresso Iberoamericano Nós Propomos: Geografia, Educação e 
Cidadania. 
 

 
Valencia/Espanha, 15 de maio de 2022. 

 
 

_____________________________________________ 
Professor Doutor Diego García Monteagudo  

 
Presidente do Júri Iberoamericano de Desenho do II Congresso Iberoamericano Nós 

Propomos! 


