2020 - 2021

APRESENTAÇÃO
Nos últimos 12 anos, o Prêmio concedeu

tentabilidade foi criado para homenagear o

86 prêmios. Coletivamente, os vencedores

legado do Sheik Zayed bin Sultan Al Nahyan

do prêmio impactaram positivamente - de

de humanitarismo e compromisso com a

maneira direta ou indireta - a vida de mais de

sustentabilidade.

352 milhões de pessoas em todo o mundo.

Photo credit: National Archives

Fundado em 2008, o Prêmio Zayed de Sus-
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AS CATEGORIAS E CRITÉRIOS
O prêmio total de US$ 3 milhões é distribuído em cinco categorias:

Impacto:
Impacto refere-se a uma mudança positiva que aborda aspectos sociais, econômicos, tecnológicos
e ou desafio (s) ambiental (is) e tem provado tornar o mundo um lugar melhor, melhorando o bemestar da humanidade.

Saúde

Alimentação

Energia

Água

USD 600,000

USD 600,000

USD 600,000

USD 600,000

Escolas Secundárias
Globais*
USD 600,000

As organizações devem demonstrar que:
- sua solução já teve um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas;
- são resilientes a potenciais desafios sociais, econômicos, tecnológicos e ambientais;

* A categoria Escolas Secundárias Globais premia seis escolas de seis regiões do mundo com até US$ 100.000

- têm boa governança, empregando pessoas qualificadas e estabelecendo políticas justas;

cada. Essas regiões são as Américas, África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da África, Europa e Ásia Cen-

- têm um plano detalhado de como o dinheiro do prêmio seria usado para aumentar ainda mais

tral, Sul da Ásia, e Leste Asiático e Pacífico.

As categorias são avaliadas com base em três critérios:

seu impacto.
Inspiração:
Liderando pelo exemplo, Sheikh Zayed, o pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, deu grande

Inovação:

valor à busca de um desenvolvimento socioeconômico que atenda às necessidades das atuais e

Inovação se refere a uma nova solução ou transformação de uma solução existente que resolve

futuras gerações. Eternizado com o Prêmio, o legado do Sheikh Zayed é uma fonte de inspiração

um desafio ou necessidade, gera valor e traz impacto positivo e significativo. Uma solução pode

para o mundo inteiro.

ser uma tecnologia, um serviço ou um modelo de negócio.
As organizações devem demonstrar que sua solução:
As organizações devem demonstrar que sua solução:
- tem uma proposta de valor única;

- reflete os valores centrais do Sheikh Zayed - sustentabilidade e desenvolvimento humano - que
eram centrais à sua própria abordagem e ações;

- é disruptiva ou transformadora;

- pode inspirar e influenciar outros a promover o desenvolvimento sustentável e humano; e

- é técnica e comercialmente viável; e

- pode inspirar ainda mais ações sustentáveis da comunidade em geral, instigando

- é adotada pelo mercado.

mudanças comportamentais.

O Prêmio não premia startups, invenções, protótipos ou soluções em estágio inicial que não
tenham demonstrado qualquer impacto concreto.
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SAÚDE

ALIMENTAÇÃO

Esta categoria reconhece organizações que

As organizações também devem demonstrar

Esta categoria reconhece organizações que

As organizações também devem demonstrar

demonstraram soluções de sustentabilidade

uma visão clara e plano de longo prazo para

apresentaram soluções de sustentabilidade

uma visão clara e um plano de longo prazo

inovadoras, impactantes e inspiradoras, em

aprimorar sua solução e aumentar seu im-

inovadoras, impactantes e inspiradoras nas

para aprimorar sua solução e ampliar

as áreas da saúde que incluem, mas não são

pacto, bem como inspirar outros a perseguir

áreas de alimentos que incluem, mas não

seu impacto, bem como inspirar outras

limitadas a:

um desenvolvimento sustentável e humano.

estão limitadas a:

pessoas a seguir o exemplo, promovendo o

- Diminuir a fome e a desnutrição

desenvolvimento humano e sustentável.

- Garantir o acesso a serviços de saúde
básicos e de baixo custo
- Garantir o acesso a serviços de saúde
voltados para mães e recém-nascidos
- Erradicar epidemias (AIDS, malária,
tuberculose etc.)

Para se qualificar para esta categoria, as
organizações devem ser uma pequena ou
média empresa (PME) ou uma organização
sem fins lucrativos.

- Aumentar a produtividade na agricultura
ou em algum processamento de alimentos
- Fortalecer a produção sustentável de
alimentos

Para ser elegível para esta categoria, as
organizações devem ser uma pequena ou
média empresa (PME) ou uma organização
sem fins lucrativos.

- Prevenir e tratar a veiculação hídrica, de
doenças comunicáveis e não comunicáveis
- Reduzir doenças causadas pela
poluição, produtos químicos perigosos e
contaminação
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ÁGUA

ENERGIA

Esta categoria reconhece organizações que

As organizações também devem demonstrar

Esta categoria reconhece organizações que

As organizações também devem demonstrar

apresentaram soluções de sustentabilidade

uma visão clara e um plano de longo prazo

apresentaram soluções de sustentabilida-

uma visão clara e um plano de longo prazo

inovadoras, impactantes e inspiradoras em

para aprimorar sua solução e ampliar

de inovadoras, impactantes e inspiradoras

para aprimorar sua solução e ampliar seu

as áreas de energia que incluem, mas não

seu impacto, bem como inspirar outras

nas áreas de água que incluem, mas não se

impacto, bem como inspirar outras pessoas a

são limitadas a:

pessoas a seguir o exemplo, promovendo o

limitam a:

seguir o exemplo, promovendo o desenvolvi-

desenvolvimento humano e sustentável.

- Garantir o acesso à água potável segura e

mento humano e sustentável.

- Expandir a produção de energia limpa

Para se qualificar para esta categoria, as

- Garantir o acesso ao saneamento e higiene

Para se qualificar para esta categoria, as

- Melhorar a eficiência energética

organizações deve ser uma pequena ou

- Aumentar a eficiência do uso da água

organizações deve ser uma pequena ou média

- Apresentar novas formas de energia limpa

média empresa (PME) ou uma organização

- Melhoranr a qualidade da água

empresa (PME) ou uma organização sem fins

- Garantir o acesso a fontes de energias
limpas econômicas e confiáveis

ou outras inovações tecnológicas

de baixo custo

sem fins lucrativos (NPO).

lucrativos (NPO).
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ESCOLAS SECUNDÁRIAS
GLOBAIS

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

A categoria Escolas Secundárias Globais

sustentabilidade em suas próprias escolas.

A avaliação de cada envio para o prêmio

Segunda etapa: O Comitê de Seleção avalia

reconhece escolas secundárias, de seis

Esses projetos liderados por alunos devem

consiste em um processo rigoroso, divido

e pontua candidaturas a fim de criar uma

regiões geográficas globais que propõem

demonstrar abordagens inovadoras para

em três etapas. Cada categoria é avaliada

lista final com as favoritas para passar para a

projetos de sustentabilidade inovadores,

lidar com desafios de sustentabilidade e

de acordo com nossos três critérios

última etapa do processo - o Júri.

impactantes e inspiradores nas áreas de

inspirar os alunos a assumir papéis ativos no

saúde, alimentos, energia e / ou água. O

desenvolvimento sustentável.

principais: Impacto, Inovação e Inspiração.

projeto proposto pode ser em uma área (por
exemplo, água) ou um combinação de áreas

A inscrição deve ser enviada pelo alunos e

(por exemplo, energia, água, alimentos e

apoiado pela gestão escolar e os projetos

saúde).

devem:

O prêmio visa incentivar os alunos a

- Demonstrar como eles atendem os três

desenvolver e implementar suas ideias
sustentáveis e não tem como foco projetos

critérios: impacto, inovação, inspiração
- Ter a capacidade de serem implementados

Terceira etapa: O Júri se reúne,
Primeira fase: Uma empresa de pesquisa e

pessoalmente, para deliberar sobre os

análise com reputação internacional conduz

finalistas e selecionar o vencedor (es), em

uma auditoria em todas as apresentações

cada categoria. Decisões finais devem ser

para garantir que elas atendem aos

unânimes.

critérios de avaliação do Prêmio Zayed de
Sustentabilidade.

Os vencedores do Prêmio Zayed de
Sustentabilidade serão anunciados em uma

administrativos ou reformas educacionais na

e estarem operacionais dentro de um a

Cerimônia de Premiação como parte da

escola.

dois anos

Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

- Beneficiar a comunidade escolar e / ou
O prêmio nesta categoria não é concedido

seus comunidade local / regional por vários

para conquistas anteriores, mas permitirá

anos

que os alunos das escolas secundárias
vencedoras implementem projetos de

Se você acredita que tem um projeto
que poderia ganhar o Prêmio Zayed de
Sustentabilidade, queremos sabe sobre isso!
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LINHA DO TEMPO

NOV 2020

MAIO 2021

JULHO 2021

AGOSTO 2021

OUTUBRO 2021

JANEIRO 2022

Abertura para
inscrições

Prazo final
para inscrições

Auditoria
de todas
candidaturas

Deliberação
do Comitê
de Seleção

Reunião
do júri

Cerimônia de
Premiação
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COMO VOCÊ PODE SE ENVOLVER?
Se você é uma organização com um

Se você é uma defensora ou um defensor da

inovação de sustentabilidade ou uma escola

sustentabilidade e deseja fazer a diferença,

secundária com uma ideia de projeto

fique à vontade para nos apoiar divulgando

de sustentabilidade, no áreas de saúde,

o Prêmio em mídia social. Para recomendar

alimentação, energia ou água, você pode

uma empresa, organização ou escola

fazer sua inscrição no site

secundária merecedora, por favor faça

www.ZayedSustainabilityPrize.com

contato conosco.

@ZSP_ORG
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize
@zayedsustainabilityprize

Portuguese

PRÊMIO ZAYED DE SUSTENTABILIDADE
PO Box 54115, Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos
+971 2 653 3333
info@ZayedSustainabilityPrize.com
ZayedSustainabilityPrize.com

