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Uma busca global por 
soluções locais baseadas 
na natureza para o 
desenvolvimento sustentável 
A Iniciativa Equatorial anuncia uma 
chamada global para indicações ao 
Prêmio Equatorial 2020. O prêmio será 
entregue a iniciativas excepcionais 
de comunidades locais ou de 
povos indígenas que desenvolvam 
soluções baseadas na natureza para 
o desenvolvimento sustentável. Os 
vencedores irão juntar-se a uma rede 
prestigiosa de 245 organizações 
comunitárias proeminentes de 81 
países que foram receberam o Prêmio 
Equatorial desde 2002. Cada vencedor 
do Prêmio Equatorial receberá US$ 
10 mil e será apoiado para participar 
de uma série de debates e eventos 
específicos sobre a temática 
durante o Congresso Mundial sobre 
Conservação da União Internacional 
para Conservação da Natureza em 
Marselha, França, em junho de 2020.

O processo de indicação do Prêmio 
Equatorial 2020 oferecerá a iniciativas 
comunitárias a oportunidade de 
partilharem o seu trabalho no portal 
da Iniciativa Equatorial na internet para 
soluções baseadas na natureza para 
o desenvolvimento sustentável. A 
plataforma conecta comunidades de 
todo o mundo e compartilha soluções 
locais de sucesso para as pessoas e 
para o planeta. A participação nesta 
plataforma é opcional no momento da 
submissão dessas indicações para o 
Prêmio Equatorial. 

Submissão de indicações para o Prêmio Equatorial 2020 
Para acessar o sistema de indicações online visite prize.equatorinitiative.org. As indicações 
podem ser submetidas em árabe, chinês, inglês, francês, indonésio, português, russo ou 
espanhol. 

As indicações devem ser submetidas até 9 de janeiro de 2020.    
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NATUREZA PELA VIDA
O Prêmio Equatorial deste ano reconhecerá iniciativas inovadoras de comunidades locais e 
povos indígenas que demonstrem conquistas excepcionais na área de soluções baseadas 
na natureza para o desenvolvimento local sustentável. As iniciativas vencedoras serão 
reconhecidas pelo seu sucesso em proteger, restaurar e/ou gerir sustentavelmente a 
biodiversidade para resultados positivos de desenvolvimento. 

As prioridades temáticas incluem:

 ● Natureza pela Prosperidade
Proteção, restauração e/ou gestão sustentável de ecossistemas terrestres ou marinhos, e/
ou vida selvagem que permita a subsistência sustentável e verde, empresas e empregos: 
incluindo as economias indígenas. 

 ● Natureza pela Água 
Proteção, restauração e/ou gestão sustentável de ecossistemas para segurança hídrica.  

 ● Natureza pelo Clima
Proteção, restauração e/ou gestão sustentável de ecossistemas que ajudam a mitigar as 
emissões de gases de efeito estufa, e/ou ajudam as comunidades a se adaptarem ao impacto 
das mudanças climáticas.

Uma atenção especial será dada aos candidatos que trabalham para manter intactos e íntegros 
os ecossistemas, na defesa dos direitos pela terra e pela água, por justiça social e ambiental, e 
por igualdade de gênero. Além disso, as atividades dos indicados devem idealmente atender, 
simultaneamente, a vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. 

As comunidades locais de áreas rurais de 146 países são elegíveis para indicação. As indicações 
estão abertas a grupos de povos indígenas de qualquer país que opere em áreas rurais. Para ver 
todos os requisitos de elegibilidade e critérios de seleção, clique aqui. 
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