INSPIRANDO OS INOVADORES
DA ENERGIA DO FUTURO
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O Prêmio Zayed de Energia do Futuro,
estabelecida pelo governo dos Emirados
Árabes Unidos que reconhece e premia
a excelência em energia renovável e
sustentabilidade.
Lançado em 2008 e gerido por Masdar,
o Prêmio representa a visão do falecido
Fundador e Presidente dos Emirados
Árabes Unidos, Sheik Zayed bin Sultan al
Nahyan, que defendeu a sustentabilidade
social, econômica e ambiental como parte
integrante da história e herança dos EAU.
Para mais informações sobre do Prêmio, suas
categorias e vencedores anteriores, visite
www.ZayedFutureEnergyPrize.com

CATEGORIAS E CRITÉRIOS

GRANDES EMPRESAS

Um Prêmio total de 4 milhões de dólares é distribuído pelas cinco
categorias:
Grandes Corporações: Prêmio de reconhecimento
Pequenas e Médias Empresas (PME): 1,5 milhões de dólares
Organizações sem fins lucrativos (OSFL/ONG): 1,5 milhões de dólares
Prêmio de Carreira: 500.000 dólares
	Escolas Secundárias Globais: 500.000 dólares divididos em até
100.000 dólares por cinco regiões (Américas, Europa, África, Ásia
e Oceania)
Cada categoria é avaliada com base em quatro critérios:
Impacto
Inovação
Liderança
Visão ao longo prazo

Esta categoria está aberta a
grandes corporações que tenham
feito contribuições signiﬁcativas
na área das energias renováveis e
da sustentabilidade. Uma empresa
candidata forte nesta categoria
deverá demonstrar uma visão clara
para o futuro da energia ao longo
prazo e uma estratégia econômica
coerente, e ecologicamente
sustentável para a sua contribuição
na aproximação a este futuro. A
empresa candidata deve obter
receitas signiﬁcativas das energias
limpas e observado um forte
crescimento nas áreas de negócios
relacionadas com as energias limpas.

A empresa e a sua administração
deve demonstrar um pensamento
de liderança atrativo ao mais
alto nível da indústria e devem
permanecer ativos na defesa de
práticas comerciais sustentáveis.
Para ser elegível nesta categoria,
os nomeados devem ser
corporações com receitas anuais
superiores a 100 milhões de
dólares. As empresas com receitas
inferiores poderão candidatar-se à
categoria PME/OSFL.

CATEGORIAS

PEQUENAS E MÉDIAS
EMPRESAS (PME)
Esta categoria está aberta a
pequenas e médias empresas.
Como candidata, a PME deve ter
introduzido com sucesso uma
solução inovadora e diferenciada na
indústria das energias renováveis
e sustentabilidade. A PME deve
ter também um plano claro para
promover essa tecnologia ou
solução. Se o negócio estiver na
sua fase inicial, deverá demonstrar
ter uma visão clara, tanto a curto
como ao longo prazo.

Para ser elegível para esta
categoria, os candidatos devem ser
uma empresa com fins lucrativos
com uma receita anual inferior
a 100 milhões de dólares. As
empresas com receitas superiores
podem candidatar-se à categoria
de Grandes Corporações.
Alternativamente, qualquer
empresa definida oficialmente
como PME ao abrigo da legislação
nacional do seu país de origem
pode ser incluída nesta categoria.

ORGANIZAÇÃO SEM FINS
LUCRATIVOS (OSFL/ONG)
Como candidata, uma Organização
sem fins lucrativos/Organização
Não-Governamental (OSFL/ONG)
teve ter obtido um claro impacto
técnico, organizacional ou social no
mundo das energias renováveis ou
da sustentabilidade.
Isto pode incluir a divulgação de
uma solução específica assim
como de avanços de conhecimentos
técnicos, ações de sensibilização
e políticas de desenvolvimento.
Queremos que nos inspire com
o impacto e a inovação do seu
trabalho. Os critérios para esta
categoria foram significativamente
alterados em relação aos anos
anteriores. A partir de 2014,
estamos à procura de candidatos

que estejam mais diretamente
envolvidos em questões de acesso
à energia e impacto humano.
Esta categoria está aberta a
organizações sem fins lucrativos.
Pode candidatar-se qualquer
organização sem fins lucrativos,
OSFL, associação industrial,
organização de investigação ou
entidade internacional, desde
que as suas operações tenham
um impacto direto na indústria
das energias renováveis e
sustentabilidade. Deve terse em consideração que as
empresas com fins lucrativos
devem candidatar-se a uma
das categorias para empresas
(Grandes corporações ou PME).

CATEGORIAS

REALIZAÇÃO DE UMA VIDA

ESCOLAS SECUNDÁRIAS GLOBAIS

Os nomeados podem ter
conhecimentos em diversos setores,
incluindo as áreas acadêmicas,
políticas, técnicas ou negócios. Um
forte candidato deverá ter obtido um
impacto excepcional na indústria
ou na sociedade em geral com
diferentes realizações pessoais. O
candidato ao Prêmio de Realização
de Vida deve ser um líder de opinião

O principal objetivo da categoria
Escolas Secundárias Globais
é inspirar as futuras gerações
ao redor do mundo, para
serem cidadãos responsáveis e
sustentáveis. O prêmio incentiva os
jovens a aprender desde cedo sobre
sustentabilidade e energia limpa.

inspirador cujo trabalho tenha tido
um profundo alcance e impacto.
Esta categoria está aberta a
personalidades com um notável
registro histórico de realizações
nos setores das energias
renováveis e sustentabilidade.
Pessoas falecidas não são
elegíveis para o prêmio.

O prêmio nessa categoria não é
para as realizações do passado,
mas sim para permitir que as
escolas vencedoras possam
desenvolver projetos próprios
de energia limpa. Cada escola
vai apresentar uma proposta
detalhada para um projeto e o
prêmio vai financiar a conclusão
do projeto. O projeto proposto deve

promover a energia renovável e
sustentabilidade - que podem
incluir melhorias na eficiência
energética ou da água, ou a
redução de resíduos - com
benefícios claros e mensuráveis.
A categoria está aberta a todas
as escolas de ensino médio com
estudantes entre 11-19 anos de
idade. A candidatura deve ser
apoiada pela escola e sua gestão.
Será selecionado um vencedor
de cada uma das cinco regiões:
Américas, Europa, África, Ásia e
Oceania. Cada vencedor receberá
até US$100.000. A quantia final
dependerá da informação de
custos do projeto na proposta.

PROCESSO DE AVALIAÇÃO

O Prêmio Zayed de Energia
do Futuro utiliza um processo
de seleção rigoroso de quatro
passos, com ênfase especial
na transparência e no rigoroso
cumprimento dos regulamentos do
Prêmio.
Fase 1: Uma renomada empresa
internacional de investigação e
análise realiza uma avaliação de
todas as candidaturas de modo a
garantir que cumpram os critérios do
Prêmio Zayed de Energia do Futuro.
Fase 2: O Comitê de Revisão se
reúne para avaliar e qualificar as
inscrições à Grande Corporação,
Pequena e Média Empresa,
Organização sem fins lucrativos e
categoría de realização de uma vida

que continua depois da avaliação
e conforma uma lista curta para o
Comitê de Seleção.
Fase 3: O Comitê de Seleção avalia
cada entrada pré-seleccionada pelo
Comitê de avaliação e acorda uma
lista de finalistas.
O Comitê das Escolas Secundárias
Globais se reúne para avaliar,
qualificar e selecionar os finalistas
da envios para a categoria
Escolas Secundárias Globais que
permanecem após a avaliação
realizada.
Fase 4: O Júri reúne-se em
pessoa para deliberar sobre as
candidaturas e eleger o vencedor
em cada categoria. A decisão final
é unânime.

MARCOS DO PROCESSO

Sustainnovate.ae

Início da Recepção de Nomeações e Candidaturas

Sustainnovate.ae é uma plataforma
global e inovadora para a energia
renovável e desenvolvimento
sustentável, gerida pelo Prêmio
Zayed de Energia do Futuro.

Encerramento da Recepção de Nomeações e Candidaturas
Processo de Avaliação
Processo de Due Diligence
Reunião do Comitê de Revisão
Reunião do Comitê de Seleção e do Comitê das Escolas Secundárias Globais
Deliberações do Júri
Cerimônia de Entrega de Prêmios

O portal representa uma
fantástica oportunidade para
os inovadores e empresários
partilharem informação assim
como colaborarem com novas
tecnologias, projeto e grandes
ideias e para se envolverem
diretamente com o mercado de
trabalho. Os membros incluem
grandes corporações, PME,
ONG, acadêmicos, empresários e
inventores que tenham participado
no Prêmio.

Inclui uma seção de Escolas
Secundárias Globais dirigidas aos
jovens - YSustainnovate.ae que procura educar e informar
os estudantes em todo o mundo
sobre energia renovável e
sustentabilidade. Este portal inclui
ferramentas de aprendizagem
como artigos e material de
referência, conteúdo audiovisual,
assim como uma função “Pergunte
a um especialista” que permite
que os estudantes se dirijam a, e
interajam, com um painel global de
especialistas em sustentabilidade.

COMO PODE AJUDAR-NOS

O Prêmio Zayed de Energia do
Futuro orgulha-se de ser um
esforço colaborativo – quer seja
através dos nossos membros da
comissão, presentes e passados,
dos nossos anteriores vencedores e
finalistas ou através da nossa rede
em constante crescimento.

Se gostaria de nomear ou
recomendar uma personalidade,
empresa, organização ou escola:
contate-nos. Caso pretenda tornarse num dos nossos parceiros
de divulgação ou se desejar
informações adicionais, entre por
favor em contato conosco:

Com isto em mente, estamos
constantemente à procura de
formas de nos envolvermos
com o mundo – garantindo
que recebemos nomeados e
candidaturas de elevada qualidade
de todo o mundo.

info@ZayedFutureEnergyPrize.com
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