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CONTEXTO
Lançado em 2008, o Prêmio Zayed de

Nos últimos 12 anos, o prêmio impactou

Sustentabilidade foi criado para honrar

direta e indiretamente mais de 335

o legado Do Xeique Zayed bin Sultan Al

milhões de vidas e, juntamente com seus

Nahyan por seu compromisso com a

86 vencedores, impulsionou a adoção de

sustentabilidade. Como prêmio mundial

soluções e tecnologias sustentáveis para

pioneiro dos Emirados Árabes Unidos para

moradores de várias partes do mundo.

o desenvolvimento sustentável e humano,
o Prêmio reconhece a pequenas e médias
empresas, organizações sem fins lucrativos e
escolas de ensino médio, por suas soluções e
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inovadoras tecnologias.
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AS CATEGORIAS E CRITÉRIOS
O montante total de 3 milhões de dólares é dividido entre cinco categorias:

Impacto:
O impacto se refere a uma mudança positiva que aborda os problemas sociais, econômicos,
tecnológicos e/ou ambientais e tem demonstrado que faz do mundo um melhor lugar ao melhorar
o bem estar da humanidade.

Saúde

Alimentos

Energia

Água

USD 600,000

USD 600,000

USD 600,000

USD 600,000

Escolas de
ensino médio*
USD 600,000

*A categoria de Escolas de Ensino Médio outorga a seis escolas de seis regiões do mundo, até 100.000 dólares
a cada uma delas. Essas regiões são: América, África, África Subsaariana, Oriente Médio e África do Norte,
Europa e Ásia Central, Ásia Meridional, Ásia Oriental e Pacífico.

As categorias são avaliadas baseando-se em três critérios:
Inovação:
A inovação se refere a uma solução nova ou a transformação de uma solução existente que
resolve um problema ou uma necessidade, gera valor e resulta em um impacto positivo
significativo. Uma solução pode ser uma tecnologia, um serviço ou um modelo de negócio.
As organizações devem demonstrar que sua solução:
- Tem uma proposta de valor unico;
- É Inovadora ou transformadora; e
- Pode ser adotada pelo mercado.

As organizações devem demonstrar que:
- Sua solução já teve um impacto positivo na qualidade de vida das pessoas;
- Seja resiliente a possíveis desafios sociais, economicos, tecnologicos e ambientais
- Ter uma boa governança através do emprego de pessoas qualificadas e o estabelecimento de
políticas justas;
- Tenham um plano detalhado de como o dinheiro do prêmio seria utilizado para aumentar
seu impacto.
Inspiração:
Liderando pelo exemplo, o Xeique Zayed, pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, valorizou
muito a busca por um desenvolvimento sócio-econômico que satisfaça as necessidades das
gerações atuais e futuras. O legado do Xeique Zayed é um fonte de inspiração para o mundo inteiro.
As organizações devem demonstrar que:
- Pode refletir os valores fundamentais do Xeique Zayed, a sustentabilidade e o desenvolvimento
humano, que foram fundamentais para seu próprio enfoque e ações;
- Pode inspirar e influenciar outros para promover o desenvolvimento sustentável e humano; e
- Poder inspirar ainda mais as ações sustentáveis da comunidade em geral ao instigar mudanças
de comportamento.
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ALIMENTOS

SAÚDE
As organizações também devem demonstrar

Esta categoria reconhece as organizações

As organizações também devem demon-

que possam demonstrar soluções de

uma visão clara e um plano a longo prazo

que podem demonstrar soluções inovadoras

strar uma visão clara e um plano a longo

sustentabilidade inovadoras, impactantes

para seguir implantando sua solução

de sustentabilidade, impactantes e

prazo para seguir implantando sua solução

e inspiradoras nos âmbitos da saúde que

e ampliar seu impacto, assim como

inspiradoras nas áreas de alimentação que

e ampliar seu impacto, assim como inspirar

incluem, porém não se limitam a:

inspirar outros para seguir promovendo o

incluem, porém não limitam a:

outros para seguir promovendo o desen-

Esta categoria reconhece as organizações

- Reduzir a fome e a desnutrição;

volvimento sustentável e humano.

- Aumentar a agricultura e produtividade
no processamento dos alimentos;

Para poder inscrever-se nessa categoria,

- Garantir o acesso ao atendimento médico
essencial e acessível;

desenvolvimento sustentável e humano.

- Acesso garantido aos cuidados de saúde
materna e neonatal;

Para poder inscrever-se nessa categoria,

- Acabar/erradicar as epidemias (AIDS,
malaria, tuberculose, etc.);

médias empresas, ou organizações sem fins

médias empresas, ou organizações sem fins

lucrativos.

lucrativos.

- Prevenção e tratamento das
enfermidades transmitidas pela água,
contagiosas ou não contagiosas.

as organizações devem ser pequenas ou

- Aumento na produção de alimentos
sustentáveis.

as organizações devem ser pequenas ou

- Reduzir as doenças causadas por
poluição, produtos químicos perigosos.
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ENERGIA

ÁGUA

Esta categoria reconhece as organizações

As organizações também devem

Esta categoria reconhece as organizações que

As organizações também devem demonstrar

que podem demonstrar soluções inovadoras

demonstrar uma visão clara e um plano a

podem demonstrar soluções inovadoras de

uma visão clara e um plano a longo prazo

de sustentabilidade, impactantes e

longo prazo para seguir implantando sua

sustentabilidade, impactantes e inspiradoras

para seguir implantando sua solução e am-

inspiradoras nas áreas de energia que

solução e ampliar seu impacto, assim como

nas áreas da água que incluem, porém não

pliar seu impacto, assim como inspirar outros

incluem, porém não limitam a:

inspirar outros para seguir promovendo o

limitam a:

para seguir promovendo o desenvolvimento

- Garantir o acesso a energia limpa,
acessivel e confiavél;

desenvolvimento sustentável e humano.

- Garantir o acesso a água potável,
segura e acessível;

sustentável e humano.

- Aumentar a produção de energia limpa;

Para poder inscrever-se nessa categoria,

- Garantir o acesso a saneamento e higiene;

Para poder inscrever-se nessa categoria,

- Aumentar a eficiencia energética;

as organizações devem ser pequenas ou

- Aumentar a eficiencia no uso da agua;

as organizações devem ser pequenas ou

- Introduzir novas formas de energia limpa
ou outras inovações tecnológicas.

médias empresas, ou organizações sem fins

- Melhorar a qualidade da água.

médias empresas, ou organizações sem fins

lucrativos.

lucrativos.
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ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

A categoria de Escolas de Ensino Médio

Os projetos dirigidos pelos estudantes, devem

A avaliação de cada inscrição ao Prêmio

Segunda etapa: O Comité de Seleção avalia

reconhece as escolas de seis regiões

demonstrar enfoques inovadores para fazer

consiste em um rigoroso processo de três

e qualifica as candidaturas com o fim de

geográficas do mundo que propõem projetos

frente aos desafios de sustentabilidade e

etapas. Cada categoria se avalia de acordo

criar uma lista de finalistas para passar para

inovadores, impactantes e inspiradores

inspirar aos demais estudantes a assumir um

com três critérios principais: Impacto,

a última etapa do processo, o Júri.

em sustentabilidade nas áreas de saúde,

papel ativo no desenvolvimento sustentável.

Inovação e Inspiração.

alimentos, energia, ou água. O projeto
proposto pode estar em uma área (exemplo:

A inscrição deve ser apresentada pelos

água) ou ser uma combinação de áreas

estudantes e apoiada e supervisionada pela

(exemplo: energia, água, alimentos e saúde).

direção da escola e os projetos devem:

O objetivo do Prêmio é incentivar aos
estudantes a desenvolver e aplicar suas
ideias de sustentabilidade e não está dirigido
a projetos administrativos ou reformas
educacionais na escola.
O prêmio nesta categoria não é outorgado a
conquistas passadas, no entanto habilita aos
estudantes de escolas de ensino médio que já
foram premiadas a implementar projetos de
sustentabilidade em suas próprias escolas.

- Demonstrar como atendem aos três
critérios: impacto, inovação e inspiração;
como detalhado na seção “Critérios de
Avaliação” constantes nesta página;
- Poder implementá-lo e ser operativo em
um prazo máximo de um ou dois anos;
- Beneficiar a comunidade escolar e/ou sua
comunidade local/regional durante
vários anos.

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

pessoalmente para deliberar sobre os

e análise, reconhecida internacionalmente,

finalistas e selecionar os ganhadores de

realiza o processo de revisar todas as

cada categoria. As decisões finais devem ser

inscrições para assegurar que cumpram

unânimes.

com os critérios do Prêmio Zayed de
Sustentabilidade.

Os ganhadores do Prêmio Zayed de
Sustentabilidade serão anunciados na
cerimônia de premiação que acontecerá
durante a Semana de Sustentabilidade de
Abu Dabi.

Se você acredita que tem um projeto que pode
ganhar o Prêmio Zayed de Sustentabilidade,
queremos saber mais sobre esse projeto !
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LINHA DO TEMPO

JAN

FEV

MAI

JUN

SET

OCT

JAN

Lançamento das
inscrições

Campanha Global
de divulgação

Encerramento do
prazo de inscrições

Avaliação e
revisão

Deliberação do
Comitê de Seleção

Reunião
do Júri

Cerimonia de
premiação
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COMO VOCÊ PODE SE ENVOLVER?
Se você é uma organização com uma

Se você é um defensor da sustentabilidade

inovação em sustentabilidade ou uma

e quer fazer a diferença, não hesite em nos

escola de ensino médio com uma ideia de

apoiar, divulgando o Prêmio nas tuas redes

projeto de sustentabilidade, nas áreas da

sociais.

saúde, alimentos, energia ou água, pode
aplicar visitando

Para recomendar uma empresa, uma

www.ZayedSustainabilityPrize.com

organização ou uma escola, por favor entre
em contato conosco diretamente.

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

