
Uma busca global de soluções 
baseadas na natureza para o clima e 
o desenvolvimento sustentável
A Iniciativa Equatorial anuncia uma chamada 
global para indicações para o Prêmio Equatorial 
2019. O prêmio deste ano reconhecerá 
iniciativas excepcionais de comunidades e povos 
indígenas que promovam soluções baseadas 
na natureza para as mudanças climáticas e o 
desenvolvimento sustentável. Os vencedores 
participarão de uma prestigiosa rede de 223 
organizações comunitárias de 78 países que 
foram reconhecidas com o Prêmio Equatorial 
desde 2002. Cada vencedor do Prêmio 
Equatorial receberá US$ 10 mil e será apoiado 
para participar de uma série de diálogos políticos 
e eventos especiais durante a Assembleia Geral 
das Nações Unidas e a Semana do Clima em 
Nova York, em setembro de 2019. A cerimônia 
de entrega do Prêmio Equatorial 2019 coincidirá 
com a Cúpula do Clima da Assembleia Geral das 
Nações Unidas e o Fórum Político de Alto Nível 
sobre Desenvolvimento Sustentável.

O processo de indicação Prêmio Equatorial 
2019 oferecerá às iniciativas comunitárias a 
oportunidade de compartilhar o seu trabalho 
no portal da Iniciativa Equatorial na internet 
para soluções baseadas na natureza para o 
desenvolvimento sustentável. A plataforma 
conecta comunidades no mundo todo e 
compartilha soluções no nível local que 
funcionam para as pessoas e para o planeta. 

Envie indicações para o Prêmio Equatorial 2019
Para acessar o sistema de indicação on-line, por favor, visite prize.equatorinitiative.org. 
As indicações podem ser enviadas em árabe, chinês, espanhol, francês,  
indonésio, inglês, português ou russo.

As indicações devem ser enviadas até   
26 de fevereiro de 2019.   

Iniciativa Equatorial
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)
304 East 45th Street, 15th Floor
Nova York, NY 10017
Tel: +1 646 781-4072
Email: prize@equatorinitiative.org
www.equatorinitiative.org

AÇÃO COMUNITÁRIA PARA O CLIMA E O DESENVOLVIMENTO
Os vencedores do Prêmio Equatorial deste ano apresentarão soluções inovadoras, 
baseadas na natureza para atenuar e/ou se adaptar à mudança climática e ao 
desenvolvimento sustentável no nível local. As organizações vencedoras:

 ● protegem, restabelecem e/ou administram de maneira sustentável os 
ecossistemas terrestres e marítimos, ajudando assim a atenuar e se adaptar 
à mudança climática ao manter os ecossistemas intactos, e/ou

 ● promovem modelos locais inteligentes frente ao clima para sistemas de 
produção alimentar e agrícola, e/ou

 ● promovem alternativas baseadas na natureza para uma economia de baixo 
carbono.

As iniciativas bem-sucedidas cumprem com diversos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável. Os temas transversais incluem a promoção do 
direito à terra e água, justiça social e ambiental, e igualdade de gênero.

As comunidades locais oriundas de áreas rurais em 146 países podem ser indicadas. 
As indicações estão abertas a grupos de povos indígenas de qualquer país que 
trabalhem em áreas rurais. Para conhecer a lista de requisitos completa e os critérios 
de seleção, por favor, clique aqui.

2019
Prêmio Equatorial

PRÊMIO EQUATORIAL 2019  
CHAMADA PARA INDICAÇÕES

Victor Fidelis Sentosa,  
Yayasan Planet Indonesia

https://www.equatorinitiative.org/knowledge-center/nature-based-solutions-database/
https://www.equatorinitiative.org/knowledge-center/nature-based-solutions-database/
https://www.equatorinitiative.org/knowledge-center/nature-based-solutions-database/
http://prize.equatorinitiative.org
mailto:prize@equatorinitiative.org
http://www.equatorinitiative.org

