
REGULAMENTO DO PRÊMIO SDSN AMAZÔNIA 2021 - 4ª Edição

Soluções para uma Nova Bioeconomia Amazônica

I. APRESENTAÇÃO

A Amazônia é o bioma com maior biodiversidade do mundo, alberga cerca de 10% de todas as espécies de

plantas e animais conhecidas. Armazena 15% da água doce do planeta e o seu ciclo hídrico desempenha um

papel fundamental a nível global, pois os seus rios voadores fornecem chuvas para o resto do continente

sul-americano. A Amazônia é também uma fonte de enorme diversidade cultural, sendo lar de mais de 47

milhões de habitantes, incluindo quase um milhão de pessoas de 385 povos indígenas, com suas próprias

identidades culturais, práticas de gestão territorial e idiomas, além de comunidades tradicionais, ribeirinhas, e

quilombolas que utilizam os recursos das florestas e dos rios. Portanto, a Amazônia é um sistema de suporte de

vida global, regional e local, a humanidade depende dela.

Mas a Amazônia está sob pressão. Nas últimas décadas a “economia do desmatamento”, centrada em apenas

algumas commodities, foi priorizada. Como consequência, em 2020 as taxas de desmatamento na Pan-Amazônia

tiveram um aumento de 17% em relação ao ano anterior (2019) e este foi o terceiro maior registro desde o ano

2000 . Como resultado, a Amazônia agora absorve um terço a menos de carbono do que há uma década,1

transformando-a de um sumidouro de carbono em uma fonte de carbono. A combinação do desmatamento, a

degradação dos ecossistemas, as queimadas e as mudanças climáticas geram mudanças nos regimes de

precipitação e temperatura, afetando a agricultura, a indústria e iniciativas que apostam pelo manejo da floresta

em pé. Além disso, a contínua exclusão da população local nas decisões políticas, ameaça o futuro e

sobrevivência delas no território. Os cientistas relatam que se continuarmos com as mesmas decisões políticas,

econômicas e sociais, e se a taxa de desmatamento continuar aumentando, podemos atingir o ponto de colapso

da floresta Amazônica.

É necessária uma ação urgente e integrada, e que valorize a sociobiodiversidade da floresta Amazônia.

Precisamos urgentemente de novas abordagens que não apenas amplifiquem e conectem iniciativas de sucesso

existentes, mas que permitam que novas atividades econômicas verdes surjam, prosperem e se tornem comuns.

Precisamos também transformar a “economia do desmatamento” em uma nova economia verde, regenerativa,

inovadora, justa e inclusiva. Uma nova economia baseada na valorização dos ativos, serviços e produtos

ambientais, e no conhecimento tradicional dos povos da floresta.

Sendo assim, o Prêmio SDSN Amazônia 2021 tem como temática “Soluções para uma Nova Bioeconomia

Amazônica ”. O Prêmio visa prestigiar as soluções - projetos inovadores, tecnologias, pesquisa científica, modelos2

de negócios, mecanismos institucionais, modelos educacionais, instrumentos políticos ou uma combinação deles

2 Entenda-se como Bioeconomia amazônica o “conjunto de atividades econômicas relacionadas às cadeias produtivas
baseadas no manejo e cultivo da biodiversidade amazônica, com valor agregado e gerando impactos positivos para o
desenvolvimento local sustentável, como: cadeias produtivas de biocosméticos, biofarmacêuticos, nutracêuticos, biotinturas
e outros produtos derivados da biodiversidade nativa da Amazônia” (Viana, 2019)

1 Projeto Monitoramento da Amazônia Andina (MAAP). 2021. Desmatamento na Amazônia 2020. Disponível em:
https://maaproject.org/2021/amazon-2020/

https://maaproject.org/2021/amazon-2020/


- que estejam sendo implementadas pelos membros da Rede para impulsionar a Bioeconomia Amazônica, e

assim, propor uma alternativa econômica para as principais pressões e atividades econômicas não sustentáveis

da região como: desmatamento, mineiração ilegal, grilagem, agropecuária de larga escala, entre outros.

O Prêmio está sendo realizado em parceria com o Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia, a

Fundação Amazônia Sustentável (FAS) e conta com o Green Economy Coalition (GEC) e o Instituto Amigos da

Amazônia (iAMA) como financiadores.

II. OBJETIVO

A SDSN Amazônia e o Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia, aliança entre a FAS e o GEC, estão

buscando as melhores soluções - projetos inovadores, tecnologias, pesquisa científica, modelos de negócios,

mecanismos institucionais, modelos educacionais, instrumentos políticos ou uma combinação deles - de seus

membros para:

1. Impulsionar e incentivar iniciativas de Bioeconomia na Amazônia.

2. Identificar e dar visibilidade às iniciativas em curso que estão sendo desenvolvidas pelos membros da

SDSN Amazônia.

3. Disseminar as iniciativas na Plataforma de soluções sustentáveis para Amazônia e nas redes sociais da3

SDSN Amazônia, do Hub de Economia Verde e Bioeconomia da Amazônia e parceiros desta premiação.

III. PÚBLICO-ALVO

O Prêmio SDSN Amazônia é exclusivo para organizações membros da Rede de Soluções para o Desenvolvimento

Sustentável (SDSN), SDSN Amazônia e da SDSN Jovem Amazônia.

Para as organizações que ainda não são membros e querem participar da chamada, podem realizar o pedido de

adesão por meio deste link antes do encerramento de inscrições no Prêmio. O pedido de filiação para

organizações juvenis na SDSN Jovem Amazônia podem ser feitas através deste link.

IV. REGRAS GERAIS E REQUISITOS

1. As organizações devem ser membros da SDSN, SDSN Amazônia ou SDSN Jovem Amazônia, caso

contrário, a organização deve ter submetido o pedido de adesão à rede antes do encerramento de

inscrições no Prêmio (sdsn-amazonia.org/join).

2. As soluções devem estar sendo implementadas na região amazônica dos seguintes países: Bolívia, Brasil,

Colômbia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e/ou Venezuela.

3. A solução registrada deve abordar diretamente um desafio relacionado a pelo menos uma categoria de

premiação no contexto local/regional;

3 Disponível em: http://maps.sdsn-amazonia.org/

https://sdsn-amazonia.org/participe/seja-membro/
https://www.sdsnyouth.org/initiatives/membership-program
http://sdsn-amazonia.org/join
http://maps.sdsn-amazonia.org/


4. Somente soluções para a Bioeconomia Amazônica serão aceitas.

5. As organizações membro são incentivadas a enviar múltiplas soluções, em diferentes categorias.

Contudo, não podem submeter a mesma solução para categorias diferentes.

6. As soluções devem estar na fase de implementação ou ter sido implementadas há no mínimo 1 ano. Não

são aceitas ideias ou conceptualizações superficiais;

7. As soluções implementadas por meio de parcerias só podem ser enviadas por uma única organização;

8. A solução deve ser escalável, inovadora e transformadora;

9. Os impactos da solução devem ser mensuráveis;

10. O proponente autoriza a publicação parcial e completa de sua iniciativa na Plataforma de Soluções;

11. Os membros do Comitê Técnico-Científico não avaliarão as soluções apresentadas por suas próprias

organizações ou parceiros próximos;

12. O Comitê Técnico-Científico pode solicitar informações adicionais aos candidatos para avaliar os projetos.

V. CATEGORIAS DE PRÊMIOS

As soluções devem estar relacionadas a pelo menos uma das seguintes categorias e estar alinhadas aos Objetivos

de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

1. Cadeias produtivas baseadas no manejo e cultivo da biodiversidade amazônica: Como boas práticas de

manejo de produtos da biodiversidade da Amazônia como a meliponicultura, agricultura familiar, manejo

de pirarucu, manejo de produtos madeireiros e não madeireiros (castanha, extração de copaíba, etc),

entre outras..

2. Produção de bioprodutos: biocosméticos, biofármacas, nutracêuticos, biocorantes, entre outros.

3. Soluções baseadas na natureza: restauração e conservação de ecossistemas, serviços de adaptação

climática, infraestrutura natural, gerenciamento de recursos naturais, entre outras.

VI. AVALIAÇÃO

A avaliação será conduzida pelo Comitê Técnico-Científico da SDSN Amazônia, presidido pelo Dr. Adalberto Luis

Val (INPA, Brasil), Lattes (link). O Comitê selecionará as cinco (5) melhores soluções.

A avaliação será feita com base nos seguintes critérios:

● Relevância;

● Caráter inovador e sustentabilidade;

● Viabilidade financeira;

● Escalabilidade;

● Impacto atual ou potencial;

● Alinhamento aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS);

● Sustentabilidade.

http://lattes.cnpq.br/2747150211073176


VII. PREMIAÇÃO

As soluções aprovadas pelo Comitê Técnico-Científico serão publicadas na Plataforma de Soluções Sustentáveis

da SDSN Amazônia (http://maps.sdsn-amazonia.org/) Além disso, um relatório trilíngue (português, espanhol e

inglês) será publicado com as soluções aprovadas pelo crivo do Comitê Técnico Científico. Será realizada

divulgação da publicação e dos vencedores no site e redes sociais da SDSN Amazônia, Hub de Economia Verde e

Bioeconomia, e os parceiros desta premiação.

Um evento de premiação será realizado no dia 19 de outubro de 2021 para apresentar as cinco melhores

soluções. Três deles receberão prêmios em dinheiro:

● Primeiro lugar: US $ 3.000,00

● Segundo lugar: US $ 2.000,00.

● Terceiro lugar: US $ 1.000,00.

VIII. DISPOSIÇÕES GERAIS

● Os participantes autorizam, reconhecem e aceitam que seus dados e imagens pessoais, dados da

organização e informações enviadas através do formulário de inscrição, serão utilizados pelo SDSN

Amazônia e pelos juízes para os fins necessários para a realização adequada do prêmio, sem cobranças.

● Os participantes assumem total e exclusiva responsabilidade pela solução enviada com relação à

propriedade e originalidade. Além disso, os participantes aceitam toda a responsabilidade por possíveis

violações da privacidade de qualquer pessoa ou organização, a deveres de sigilo, propriedade industrial,

direitos autorais e/ou qualquer outra propriedade protegida legalmente, bem como quaisquer despesas

com o desenvolvimento e implementação do projeto. O SDSN Amazônia está isento de toda

responsabilidade relacionada a tais fatos, aspectos, direitos e/ou situações.

● Os participantes reconhecem e aceitam expressamente que o SDSN Amazônia, seus colaboradores e

financiadores estão isentos de qualquer responsabilidade, em qualquer instância, por quaisquer danos

e/ou perdas decorrentes da participação neste prêmio ou da eventual aceitação dos prêmios.

● Ao se registrar para o prêmio, de acordo com esses regulamentos, o participante autorizará -

automaticamente, de forma gratuita, definitiva e irrevogável - o uso do nome, imagem e informações

enviadas em qualquer estabelecimento, incluindo, entre outros, meios de comunicação social ou de

imprensa indefinidamente, pelo SDSN Amazônia.

● Ao se inscrever no prêmio, o participante confirma seu conhecimento e aceitação de todos os pontos

listados neste regulamento, considerados individualmente ou em conjunto, e o SDSN Amazônia não se

responsabiliza por quaisquer danos e/ou perdas decorrentes da participação e/ou eventual aceitação do

prêmio.

● O presente regulamento e/ou o prêmio podem ser alterados, suspensos ou cancelados, sem aviso

prévio, por motivo de força maior ou qualquer outro fator imprevisto que esteja além do controle do

http://maps.sdsn-amazonia.org/


SDSN Amazônia e que possa comprometer o prêmio, impedir ou impedir modificando substancialmente

sua conduta, conforme planejado originalmente.

● Participantes que: (i) tentam fraudar ou burlar qualquer regra, regulamento ou condição estabelecida

neste regulamento; (ii) violar este regulamento; ou (iii) deixar de provar que os dados fornecidos serão

automaticamente excluídos do prêmio.

● Omissões, dúvidas, divergências ou situações não previstas neste regulamento serão analisadas pelo

Comitê Técnico Científico.

IX. CRONOGRAMA

Atividade Data

Evento de lançamento online da 4ª edição do Prêmio 02 de Agosto de 2021

Chamada e período de inscrição das soluções 02 de Agosto à 03 de Setembro de

2021

Primeira etapa da avaliação 03 de Setembro à 05 de Outubro de

2021

Anúncio dos 5 finalistas 11 de Outubro de 2021

Evento de premiação 19 de Outubro de 2021

X. INSCRIÇÕES

As inscrições e submissão de soluções serão aceitas do dia 02 de Agosto à 03 de Setembro (23:59, GMT-4) de

2021 através deste formulário online (LINK). O formulário pode ser preenchido em espanhol, português ou

inglês. Para dúvidas e consultas, entre em contato através do e-mail: info@sdsn-amazonia.com.

Para mais informações acesse: sdsn-amazonia.org/premio2021

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_iK-zjtICeS8h142JxNOfaqV6rVcCQUapj6aSbm6uI-4ylA/viewform
mailto:info@sdsn-amazonia.com
https://sdsn-amazonia.org/premio2021

