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Concurso sobre a difusão  
dos princípios  

do “decrescimento”

A “Comissió Agenda Llatinoamericana”, de 
Girona, Catalunha, Espanha,

C O N V O C A este concurso, com os seguintes 
princípios: 

Temática: O “decrescimento”, como alternativa 
ao crescimento ilimitado, como um passo 
necessário para alcançar uma liberdade vi-
ável para os seres-humanos (todos, todas), 
e também para toda a comunidade de vida 
deste planeta. 

Conteúdo e formato: Será premiada a pessoa, 
comunidade ou entidade que, mediante tra-
balhos escritos, organização de cursos ou 
conferências, trabalhos de pesquisa, produ-
ção de material audiovisual, criação de mate-
rial pedagógico para adultos ou estudantes, 
execução de ações diretas etc, realize uma 
melhor difusão dos princípios do “decresci-
mento”. 

Prazo e envio: Os trabalhos ou registros das 
atividades organizadas deverão chegar an-
tes do dia 30 de junho de 2017 à: Comissió 
del’Agenda Llatinoamericana, Calle Mestre 
Francesc Civil, 3 bxs. / 17005-GIRONA / Tel 
(34) 972 21 99 16. Correio eletrônico: llati-
noamericana@solidaries.org

Língua: Em qualquer um dos idiomas em que se 
publica este Livro-Agenda: espanhol, catalão, 
português, inglês ou italiano. 

Prêmio: 500 euros. O júri poderá declarar que 
não há vencedores, mas também conceder 
uma ou mais menções honroas de 100 euros. 
A decisão do júri será divulgada publicamen-
te em 1º de novembro de 2017 em: llatinoa-
mericana.org.

Esta convocatória terá que ser confirmada no por-
tal llatinoamericana.org Por favor, verifique.
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A humanidade enfrenta atualmente uma 
crise ecológica de tal dimensão que todas es-
pécies, incluindo a humana, poderão desapa-
recer. O capitalismo, com a economia global, 
não pode se expandir indefinidamente, devido 
à deterioração dos ecossistemas gerada pela 
demanda (consumo) versus biocapacidade. 
Hoje em dia, o impacto ecológico (ou “pegada 
ecológica”) da humanidade é 23% maior do 
que o planeta pode regenerar sozinho. 

Queremos conhecer iniciativas, reflexões 
ou projetos, sejam individuais, de grupos ou 
comunidades, cujo trabalho vise a mitigar o 
desgaste ecológico que vivemos em áreas tais 
como: clima, água, terra, produtos florestais, 
vida marinha, perda de biodiversidade e ou-
tros. 

Como, a partir de uma base comunitária, 
podemos criar consciência sobre o problema 
ecológico que vivemos e readaptarmos outros 
modelos que permitem a recuperação ambien-
tal? 

Que ações de caráter politico-ecológico 
são consideradas as mais importantes para 
assegurar o bem comum da humanidade?

Envie sua reflexão (de até 7000 caracte-
res), pessoal ou coletiva (com sua comunida-
de, seus alunos/as, seus vizinhos, seu grupo 
de amigos/as...) até o dia 31 de março de 
2017 para: 

inforedes@redesperaza.org 
A pessoa vencedora receberá um prêmio de 

500 dólares e um diploma atestando a parti-
cipação. 

REDES
Rede de Esperança e Solidariedade
Diocese de Caguas, Porto Rico.

Concurso 
sobre 

“Ecologia  
Integral”

11ª Edição
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O Centro de Comunicação e Educação Popular CANTE-
RA e o Livro-Agenda Latino-americana anunciam o con-
curso “Perspecitva de gênero no desenvolvimento social”. 

1 - Tema: “A contribuição de homens e mulheres para 
a proteção e cuidado do planeta a partir de uma perspec-
tiva feminista”. 

2 - Em estilo de ensaio. 
3 - Extensão e idioma: até mil palavras, ou 6000 

caracteres. 

4 - Em espanhol, português, ou em outros idiomas 
sendo exigida uma tradução anexada para o espanhol. 

5 - Os trabalhos deverão chegar até 15 de março 
de 2017 a: Cantera, Apdo. A-52, Manágua, Nicarágua,     
cantera@ibw.com.ni, tel. (505)-22775329. 

6 - O texto vencedor receberá um prêmio de US$ 500. 
O júri poderá declarar o concurso sem vencedor, mas 
poderá igualmente conceder uma ou mais menções hon-
rosas de US$ 100.

Concurso “Gênero e compromisso político”, 22ª edição

O Livro-Agenda Latino-americana anuncia a 22ª 
edição do Concurso Páginas Neobíblicas. 

1 - Propõe-se abordar como temática o desafio do 
“novo paradigma arqueológico-bíblico” que vem ganhan-
do força na última década, e que a EATWOT apresentou 
pedagogicamente na revista VOICES (eatwot.net/VOI-
CES), em dezembro de 2015. Trata-se de estimular uma 
compreensão não fundamentalista da Bíblia e uma visão 
teológica consistente. 

2 - O texto não deve exceder 9 mil caracteres (com 
espaços). Em espanhol, português ou catalão, levando-
-se em consideração que, suposta uma boa qualidade na 
forma, premiam-se principalmente o conteúdo e a criati-
vidade na releitura da página bíblica escolhida. 

3 - Prazo: até o dia 31 de março de 2017 para: agen-
da@latinoamericana.org

4 - Prêmio: 500 euros e publicação no Livro-Agenda 
2018. Divulgação do resultado no dia 1º de novembro.

Concurso de “Conto Curto Latino-americano”, 23ª edição

Convocações

Concurso de “Páginas Neobíblicas”, 22ª edição

O Livro-Agenda Latino-americana convoca esta vigésima 
terceira edição do Concurso, com as seguintes normas: 

1 - Poderá competir qualquer pessoa sintonizada com 
as Causas da Pátria Grande. 

2 - Extensão e idioma: máximo de 18 000 caracteres. 
Em espanhol ou português. 

3 - Este ano o tema proposto é o da necessidade de rea-
lizar uma nova concepção ecológica integral para reconduzir 
a civilização humana atual a um estilo de vida sustentável, 
que não esteja em guerra contra o planeta, contra a vida e 

contra a própria sobrevivência da espécie humana. 
4 - Os textos deverão ser enviados até o dia 31 de março 

de 2017 a: agenda@latinoamericana.org 
5 - O conto vencedor será premiado com 400 euros e 

será publicado na Agenda Latino-americana 2018 (em torno 
de 18 países). A decisão do júri será divulgada no dia 1º 
de novembro de 2017 em latinoamericana.org

6 - O júri poderá declarar o prêmio sem vencedor, mas 
também poderá conceder menções honrosas de 100 euros. 
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Prêmio Antônio Montesino
ao gesto profético em defesa da dignidade humana, 23ª edição

O Livro-agenda Latino-americana anuncia a 23ª 
edição do Prêmio Antonio Montesino ao gesto profético 
em defesa da dignidade humana na América Latina, com 
as seguintes normas: 

1 - Deseja-se destacar a comunidade, grupo ou 
pessoa cuja defesa dos Direitos Humanos atualize hoje o 
gesto profético de Antonio Montesino em La Española, 
quando ele enfrentou a violência da conquista com seu 
grito “Estes não são seres humanos?”.

2 - Qualquer grupo, pessoa ou comunidade pode 
apresentar candidatos a este prêmio, explicitando os 
motivos e acompanhados por assinaturas se julgar opor-
tuno, até o dia 31 de março de 2018, para a própria 
Agenda Latino-americana: agenda@latinoamericana.org

3 - O júri admitirá no concurso tanto ações pontuais 
quanto trabalhos duradouros e ações proféticas desenvol-
vidas ao longo de um período de tempo extenso. 

4 - Prêmio: 500 euros. Poderá ser declarado sem vencedor.
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PrÊmio 
«Col·lectiu Ronda de aDvogados»
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O Col·lectiu Ronda de Barcelona, assessoria jurídica, trabalhista, econômica e social a serviço das 
pessoas e comunidades marginalizadas pelo sistema dominante, fiel à sua tradição de pensamento e com-
promisso, convoca a 15ª edição do Prêmio Col·lectiu Ronda para o ano 2017, no qual foi escolhido como 
tema a “Ecologia Radical”.

Cada vez é mais frequente que nos ofereçam produtos com referências à Ecologia, desde empresas 
energéticas que produzem eletricidade nuclear ou pela queima de combustíveis fósseis, até veículos elé-
tricos com baterias muito poluentes e todos os tipos de produtos alimentícios embalados em plástico. 
Também somos convidados, especialmente no rico mundo ocidental, a depositar os resíduos em recipien-
tes de plástico, vidro, embalagens, biodegradáveis e dejetos. Estes dejetos frequentemente se escondem 
nos países pobres. É a falsa Ecologia.

Há sistemas de produção e consumo ecológico que além de respeitar o meio ambiente, as pessoas e 
as comunidades, contribuem para voltarmos ao estado comum de natureza. É a Ecologia transformadora, 
no caminho para a Ecologia profunda.

Valorizaremos qualquer experiência comunitária sobre experiências de Ecologia transformadora.
Por tudo isso, o Col·lectiu Ronda
convoca:
as entidades, grupos, coletivos ou similares que realizem uma atividade ecologicamente transformado-

ra, com os seguintes
 critérios:
Apresentação de um informe claro e concreto sobre as experiências que, por no mínimo dois anos, 

contem com todas ou algumas das seguintes características:
- que contribuam para eliminar a pegada ecológica.
- que tenham ou facilitem ferramentas para viver harmonicamente com a natureza.
- que contribuam para a própria realização pessoal, social e espiritual.
- que superem a mera agregação das seções anteriores, e se integrem em uma visão global da Ecologia.
- que conciliem a reinvindicação com a prática da Ecologia radical.
O relato deverá fazer referência ao contexto, à composição e à motivação da entidade solicitante, 

assim como as atividades realizadas e à evolução dos resultados obtidos a respeito dos objetivos, dos 
aspectos sociais, econômicos e as contribuições pessoais. Deverá incluir a apresentação da entidade e um 
relatório explicativo de suas atividades (máximo: 20 páginas).

Idioma: castelhano, português, catalão ou qualquer outro daqueles em que se publica este Livro-
-Agenda, acompanhado de uma tradução em qualquer um dos três idiomas citados em primeiro lugar.

Envio e prazos: deverá ser entregue antes de 31 de março de 2017 aos seguintes endereços de e-
-mail: agenda@latinoamerica.org e jpujol@cronda.coop. Pode-se consultar outra forma de envio nos 
mesmos endereços.

Prêmio: 2.000 (dois mil) euros. Ele poderá ser declarado nulo. Também poderá ser concedido um 2º 
prêmio.
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Ecologia
Experiências de produção e consumo transformador


