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Em 2008, a liderança dos Emirados Árabes 

Unidos lançou o Prêmio Zayed Energia do 

Futuro. O prêmio foi criado para incentivar e 

capacitar a inovação em energias renováveis 

e para honrar o legado de nosso fundador, o 

falecido xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, 

que defendeu durante toda a sua vida a 

importância da sustentabilidade global e do 

desenvolvimento humanitário.

HISTÓRICO
Nos últimos 11 anos, o prêmio impactou 

direta e indiretamente mais de 318 

milhões de vidas e, juntamente com seus 

76 vencedores, impulsionou a adoção de 

soluções e tecnologias sustentáveis para 

moradores de várias partes do mundo.
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com a Agenda Nacional dos Emirados Árabes 

Unidos para 2021. 

Indo além de seu foco inicial em soluções

de energia, as cinco categorias do Prêmio 

Zayed de Sustentabilidade são: Saúde, 

Alimentação, Energia, Água e Escolas de 

Ensino Médio.

EVOLUÇÃO  
DO PRÊMIO 
Em 2018, inspirado pelo Ano de Zayed,

o Prêmio adotou uma nova direção 

estratégica para atender às prioridades de 

sustentabilidade global, assunto em rápida 

evolução hoje em dia.

Graças aos 10 anos de sucesso do Prêmio 

Zayed Energia do Futuro, a evolução em 

direção ao Prêmio Zayed de Sustentabilidade 

está mais alinhada com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU e 

AS CATEGORIAS E 
CRITÉRIOS
O fundo total de 3 milhões do prêmio é distribuído em cinco categorias::

As categorias Saúde, Alimentação, Energia e Água são avaliadas com base em três critérios:

• Impacto :
 Resultados significativos e tangíveis na qualidade de vida das pessoas.

•  Inovação:  
 Características distintivas para mudar o status quo e potencial para catalisar  
 oportunidades que terão um impacto positivo disruptivo e uma mudança transformadora.

•  Inspiração:  
 O potencial para ampliar os resultados do projeto na próxima década e a capacidade  
 de inspirar outras pessoas. 

Os critérios da categoria Escolas de Ensino Médio exigem que os projetos produzam impacto 
educacional positivo, incluindo acesso à educação de qualidade e qualificação melhorada das ha-
bilidades dos estudantes, de modo a alcançar seus objetivos. O ideal é que os projetos também 
demonstrem elementos de inovação e sejam inspiradores para outras pessoas.

* A categoria Escolas de Ensino Médio premia seis escolas, de seis regiões do mundo, em até 

US$ 100.000 cada. Essas regiões são: Américas, África Subsaariana, Oriente Médio e Norte da 

África, Europa e Ásia Central, Sul da Ásia e Leste da Ásia e Pacífico.

 

   

ÁguaEnergiaAlimentaçãoSaúde
US$  600.000 US$  600.000 US$  600.000 US$  600.000

Escolas de Ensino Médio
de todo o mundo* 

US$  600.000
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ALIMENTAÇÃO

Esta categoria está aberta a organizações 

que capacitam as pessoas, dando-lhes 

acesso à uma alimentação segura e 

acessível.

As organizações participantes do Prêmio 

podem estar ativas em uma ou mais das 

seguintes áreas:

  -  Acabar com a fome e a desnutrição 

  -  Garantir a sustentabilidade dos  
 sistemas de produção de alimentos 

  -  Aumentar a produtividade agrícola 

  -  Promover a diversidade do tipo de  
 semente e da população animal.

É necessário também ter uma visão clara 

e um plano de longo prazo para implantar 

soluções, ampliar o impacto e inspirar 

outras pessoas a seguirem esse caminho, 

promovendo essa tecnologia ou solução. 

Mesmo que uma organização esteja em sua 

fase inicial, ela precisa demonstrar que tem 

uma solução viável, apoiada por uma visão 

clara para o futuro a curto e longo prazo. 

Para ser elegível para esta categoria, você 

deve ser uma empresa pequena ou média, 

uma organização sem fins lucrativos (ONG) 

ou um tipo similar de organização.

SAÚDE

Esta categoria está aberta a organizações 

que capacitam as pessoas, dando-lhes 

acesso a atendimento de saúde acessível.

As organizações participantes do Prêmio 

podem estar ativas em uma ou mais das 

seguintes áreas:

  - Melhorar a saúde materna e neonatal

  -  Combater as epidemias e doenças  
 causadas pela poluição e produtos  
 químicos perigosos.

É necessário ter uma visão clara e um plano 

de longo prazo para implantar soluções, 

ampliar o impacto e inspirar outras pessoas 

a seguirem esse caminho, promovendo essa 

tecnologia ou solução. Mesmo que uma 

organização esteja em sua fase inicial, ela 

precisa demonstrar que sua solução é viável 

e apoiada por uma visão clara para o futuro a 

curto e longo prazo.

Para ser elegível para esta categoria, você 

deve ser uma empresa pequena ou média, 

uma organização sem fins lucrativos (ONG) 

ou um tipo similar de organização.
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ÁGUA

Esta categoria está aberta a organizações que 

capacitam as pessoas, dando-lhes acesso à 

água potável segura e acessível.

As organizações participantes do Prêmio 

podem estar ativas em uma ou mais das 

seguintes áreas:

  - Melhorar a qualidade da água 

  - Saneamento, eficiência no uso da água

  - Proteção de ecossistemas relacionados  
 à água 

  - Participação da comunidade.

É necessário ter uma visão clara e um plano 

de longo prazo para implantar suas soluções, 

ampliar seu impacto e inspirar outras pessoas 

a seguirem esse caminho, promovendo essa 

tecnologia ou solução. Mesmo que uma 

organização esteja em sua fase inicial, ela 

precisa demonstrar tem uma solução viável 

e apoiada por uma visão clara para o futuro a 

curto e longo prazo.

Para ser elegível para esta categoria, você 

deve ser uma empresa pequena ou média, 

uma organização sem fins lucrativos (ONG) 

ou um tipo similar de organização.

ENERGIA 

Esta categoria está aberta a organizações 

que capacitam as pessoas, dando-lhes 

acesso à energia e soluções eficientes de 

energia.

As organizações participantes do Prêmio 

podem estar ativas em uma ou mais das 

seguintes áreas:

  -  Garantir a segurança energética 

  -  Acesso universal a serviços de energia  
 confiáveis, modernos e acessíveis

  -   Melhorar a eficiência energética 

  -   Expandir a infraestrutura

  -  Atualizar a tecnologia que fornece  
 energia para todos.

É necessário ter uma visão clara e um plano 

de longo prazo para implantar soluções, 

ampliar o impacto e inspirar outras pessoas 

a seguirem esse caminho, promovendo essa 

tecnologia ou solução. Mesmo que uma 

organização esteja em sua fase inicial, ela 

precisa demonstrar tem uma solução viável 

e apoiada por uma visão clara para o futuro 

a curto e longo prazo.

Para ser elegível para esta categoria, você 

deve ser uma empresa pequena ou média, 

uma organização sem fins lucrativos (ONG) 

ou um tipo similar de organização.
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A avaliação de cada candidatura ao Prêmio 

consiste de um processo rigoroso de 

três etapas. Cada categoria é avaliada de 

acordo com nossos três critérios principais: 

Impacto, Inovação e Inspiração.

Primeira etapa: Uma renomada empresa 

internacional de pesquisa e análise realiza 

as verificações necessárias em todas as 

propostas para garantir que elas atendam 

aos critérios de avaliação do Prêmio Zayed 

de Sustentabilidade.

Segunda etapa:  O Comitê de Seleção avalia 

e pontua as inscrições para criar uma lista 

de finalistas para passar para a última etapa 

do processo - o Júri.

Terceiro estágio: O Júri se reúne 

pessoalmente com os finalistas e seleciona 

o(s) vencedor(es) em cada categoria. As 

decisões finais devem ser unânimes.

Os vencedores do Prêmio Zayed de 

Sustentabilidade são anunciados em janeiro 

em uma cerimônia de premiação anual

Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

ESCOLAS DE ENSINO 
MÉDIO EM TODO O MUNDO

Esta categoria está aberta a escolas de 

ensino médio em todo o mundo que têm 

uma ideia ou um projeto nas áreas de saúde, 

alimentação, energia ou água. As escolas 

participantes do Prêmio precisam mostrar 

como o projeto de sustentabilidade pode 

melhorar a escola e a comunidade ao redor.

É preciso ter uma visão clara do que será 

implementado dentro de 12 a 24 meses. 

As escolas precisam mostrar resultados 

tangíveis nas áreas de saúde, alimentação, 

energia ou água.

Os projetos precisam ser projetados para 

proporcionar um impacto educacional 

positivo, incluindo o acesso a uma 

educação de qualidade, e garantir que os 

alunos recebam habilidades essenciais e 

habilidades aprimoradas para alcançar seus 

objetivos. Idealmente, os projetos devem 

demonstrar abordagens novas e inovadoras 

e ser inspiradores para outras pessoas.

 O prêmio nesta categoria será dado a 

escolas globais de seis regiões geográficas 

que possam demonstrar impacto, inovação e 

inspiração para permitir o acesso inclusivo e 

equitativo à educação de qualidade.

Para ser elegível para esta categoria, 

você deve ser de uma escola com alunos 

matriculados em período integral entre 11 

e 19 anos de idade. A candidatura deve ser 

apoiada pela escola e pela sua gestão e 

beneficiar a comunidade da escola durante 

vários anos.

As seis regiões do mundo são: Américas, 

África Subsaariana, Oriente Médio e Norte 

da África, Europa e Ásia Central, Sul da Ásia 

e Leste da Ásia e Pacífico. Cada vencedor 

regional receberá até US$ 100.000. O valor 

final dependerá das informações de custo do 

projeto na proposta.

 PROCESSO DE AVALIAÇÃO



DATAS IMPORTANTES 
DO PROCESSO

Campanha de 
divulgação global

Cerimônia
de premiação

JAN

Verificações 
necessárias

Reunião do júri

Lançamento 
das propostas

Encerramento do
envio de propostas

Deliberação do
Comitê de Seleção

MAI

JULHO

SET

JAN

OUT

JAN



Se você é uma organização com uma 

inovação em sustentabilidade ou uma escola 

de ensino médio com uma ideia e/ou projeto 

de sustentabilidade nas áreas de saúde, 

alimentação, energia ou água, participe do 

Prêmio visitando  

www.ZayedSustainabilityPrize.com

Se você é um defensor da sustentabilidade e 

deseja fazer a diferença, sinta-se à vontade 

para nos apoiar, criando consciência sobre o 

Prêmio nas mídias sociais.

COMO VOCÊ PODE PARTICIPAR?

 

Para recomendar uma empresa, 

organização ou escola merecedora, pedimos 

que entre em contato conosco e nos 

informes. 

Se você deseja fazer parceria conosco em

nossos esforços de divulgação, entre em 

contato conosco aqui:

info@ZayedSustainabilityPrize.com

@zayedsustainabilityprize

@ZSP_EN  

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize

@zayedsustainabilityprize



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