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O Prémio Zayed de Energia do Futuro, lançado em 2008 e gerido por 
Masdar, representa a visão do falecido Fundador e Presidente dos 
Emirados Árabes Unidos, Sheik Zayed bin Sultan al Nahyan, que 
defendia a gestão ambiental e a sustentabilidade como parte integrante 
da história e herança dos EAU. Este prémio anual celebra as realizações 
que reflectem impacto, inovação, liderança e uma visão a longo prazo 
em energias renováveis e sustentabilidade.

O Prémio Zayed de Energia do Futuro tem reconhecido alguns dos mais 
inovadores líderes em soluções globais de sustentabilidade. Os 
participantes têm vindo a encontrar soluções inovadoras para conservar 
energia, reduzir as emissões de gases de estufa e aumentar a produção 
de energias limpas e renováveis. À medida dos seus progressos em 
termos energéticos durante os próximos anos e décadas, o Prémio 
Zayed de Energia do Futuro estará presente para os reconhecer, 
recompensar, honrar e motivar.

Para mais informações acerca do Prémio, dos seus passados 
vencedores , segundos classificados e finalistas por favor visite 
www.ZayedFutureEnergyPrize.com.



As Categorias e os Critérios
Um prémio total de 4 milhões de dólares é distribuído pelas seguintes 
categorias: 

• Grandes Corporações: Prémio de Reconhecimento (sem valor  
 monetário)

• Pequenas e Médias Empresas (PME): 1,5 milhões de dólares 

• Organizações Não-Governamentais (ONG): 1,5 milhões de dólares 

• Prémio de Realização de Vida : 500.000 dólares 

• Escolas Secundárias Globais: 500.000 dólares divididos em 100.000  
 dólares por (até) cinco regiões (África, Ásia, Américas, Ocêania e  
 Europa)  

Cada categoria é avaliada com base nos quatro critérios principais do 
prémio; 

• Impacto • Inovação

• Liderança • Visão a Longo-Prazo



Categoria:

Grandes Corporações 
Esta categoria está aberta a grandes corporações que tenham realizado 
uma contribuição significativa na área das energias renováveis e da 
sustentabilidade. Um candidato forte nesta categoria deverá demonstrar 
uma visão clara para o futuro da energia a longo-prazo e uma estratégia 
coerente, económica e ecologicamente sustentável para o seu próprio 
papel na aproximação a este futuro.

A empresa e a sua administração devem demonstrar um pensamento 
de liderança forte aos mais altos níveis da indústria e devem ser activos 
na promoção de prácticas comerciais sustentáveis.

Para ser elegível a esta categoria, os nomeados 
devem ser corporações com receitas anuais 
superiores a 100 milhões de dólares. As empresas 
com receitas inferiores poderão candidatar-se às 
categorias PME/ONG.



Categoria:

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 diferenciadora na indústria das energias renováveis e 
sustentabilidade. A PME deve ter também uma estratégia clara para 
promover essa tecnologia ou solução. Se o negócio estiver numa fase 
inicial, gostaríamos de ver que é viável e suportado por uma visão clara 
tanto a curto como a 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 Grande Corporações. 
Alternativamente, qualquer empresa definida 
oficialmente como PME ao abrigo da lei nacional do 
seu país de origem pode ser incluída nesta categoria.



Categoria:

Organização Não-Governamental (ONG) 
Como candidato, uma Organização Não-Governamental/Organização 
sem fins lucrativos (ONG/OSFL) deve ter tido um claro impacto técnico, 
organizacional ou social no mundo das energias renováveis ou da 
sustentabilidade. Isto pode incluir a divulgação de uma solução 
específica, a promoção de conhecimentos técnicos, acções de 
sensibilização ou políticas de desenvolvimento. Queremos que nos 
inspire com o impacto e a inovação do seu trabalho. 

Esta categoria está aberta a organizações sem fins 
lucrativos. Pode candidatar-se qualquer organização 
sem fins lucrativos, ONG, associação industrial, 
organização de investigação ou órgão internacional, 
desde que as suas operações tenham um impacto 
directo na indústria das energias renováveis e 
sustentabilidade. Deve ter-se em consideração que as 
empresas com fins lucrativos devem candidatar-se a 
uma das categorias para empresas (Grandes 
corporações ou PME).



Categoria:

Prémio de Realização de Vida
Os nomeados podem ser oriundos de várias áreas, incluindo as áreas 
académica, política, técnica ou áreas de negócio. Um forte candidato 
terá tido um impacto excepcional na indústria ou na sociedade em geral 
com diferentes realizações a nível pessoal ao longo de pelo menos uma 
década. O candidato ao Prémio de Realização de Vida deve ser uma 
personalidade inspiradora, que tenha melhorado a vida de muitas 
pessoas, através da liderança e impacto do seu trabalho.

Esta categoria está aberta a personalidades com um 
notável histórico de realizações nos sectores das 
energias renováveis e sustentabilidade. Apenas são 
elegíveis para este prémio os candidatos que tenham 
sido nomeados por terceiros: auto-nomeações não 
serão consideradas.



Categoria:

Escolas Secundárias Globais 
O principal objectivo da categoria Escolas Secundárias Globais é 
inspirar gerações futuras em todo o mundo, incutindo desde muito cedo 
um princípio de sustentabilidade, incluindo uma avaliação de questões 
sobre energia e sustentabilidade mais vasta.

Assim, a categoria Escolas Secundárias Globais, não incidirá sobre 
actividades escolares passadas. Em vez disso, cada escola irá 
apresentar uma proposta detalhada de um projecto, e o prémio irá ser 
uma bolsa que permita a conclusão do projecto. Sendo o objectivo 
principal promover a sustentabilidade nas escolas, o enfase especial do 
projecto proposto deverá ser sobre medidas energéticas ou projectos 
que a escola possa realizar. O projecto deverá demonstrar que tem 
potencial para resultar directamente numa redução ou eficiência 
energética mensurável através de um método inovador e sustentável.

O valor da bolsa será atribuído a uma escola em (até) cada uma das 
cinco regiões: Américas, Europa, África, Ásia e Ocêania. Cada vencedor 
regional receberá até 100.000 dólares, sendo o montante do prémio final 
decidido com base nas informações financeiras apresentadas nas 
propostas dos projectos.

Esta categoria está aberta a todas as escolas com 
alunos com idade inferior a 19 anos. Esta candidatura 
deverá ter o apoio da organização e da sua direcção. 
Haverá um destinatário em (até) cada uma das cinco 
regiões: Américas, Europa, África, Ásia e Ocêania. 
Cada vencedor regional receberá até 100.000 dólares, 
sendo o montante do prémio final decidido com base 
nas informações financeiras apresentadas nas 
propostas dos projectos.



Processo de Avaliação
A avaliação das candidatura será executada de acordo com os mais altos 
padrões, com especial ênfase na transparência e no rigoroso 
cumprimento das regras do Prémio Zayed de Energia do Futuro.

A avaliação consiste num processo constituído por quatro fases.

Primeira fase: Uma reputada empresa internacional de investigação e 
análise realiza uma análise de todas as candidaturas de modo a garantir 
que cumprem os critérios do Prémio Zayed de Energia do Futuro: Para o 
progresso das energias renováveis e sustentabilidade através do 
impacto, inovação, liderança e uma visão a longo-prazo.  

Segunda fase: A Comissão de Revisão reúne-se para avaliar e pontuar 
as candidaturas seleccionados após a primeira fase.

Terceira fase: A Comissão de Selecção avalia mais detalhadamente as 
candidaturas seleccionadas pela Comissão de Revisão e prepara a lista 
final para deliberação do Júri.

Quarta fase: O Júri reúne-se pessoalmente para discutir a lista final dos 
candidatos seleccionados e selecciona os vencedores de cada categoria. 
A decisão final é unânime.



Comissão de Avaliação e Júri
As Comissões de Avaliação, constituídas pela Comissão de Revisão e 
pela Comissão de Selecção, são um painel de peritos internacionais que 
abrangem geograficamente todo o globo e que trazem para o processo 
de selecção de uma grande variedade de formações e experiências. São 
provenientes das áreas energética, governamental, empresarial e 
académica.

O prezado Júri do Prémio Zayed de Energia do Futuro é constituído por 
distintos líderes mundiais, presidentes corporativos e académicos e 
empresários excepcionais que partilham a visão do Prémio Zayed de 
Energia do Futuro para fazer progredir as energias renováveis e 
sustentabilidade em todo o mundo.



Cronograma do Processo
Início da Submissão de Nomeações e Candidaturas:

4 de Março de 2013

Encerramento da Submissão de Nomeações e Candidaturas: 

5 de Agosto de 2013

Início do Processo de Avaliação:

Comissão de Revisão:

29 e 30 de Setembro de 201

Comissão de Selecção:

27 e 28 de Outubro de 2013

Deliberações do Júri:

17 de Novembro de 2013

Cerimónia de Entrega dos Prémios e Jantar de Gala: 

20 de Janeiro de 2014 



Pólo de Inovação
Em 2011, o Prémio Zayed de Energia do Futuro anunciou a criação do 
seu Pólo de Inovação on-line. Este directório on-line apresenta as 
inovações tecnológicas em energia renovável e sustentabilidade que o 
prémio recebeu nos últimos 5 anos. Mais importante, o site foi também 
criado para proporcionar uma plataforma de rede para a indústria das 
energias renováveis em todo o mundo – tornando-se num centro de 
gravidade para os inovadores de todo o mundo e permitindo um diálogo 
que poderá levar a duradouras e lucrativas parcerias.

O Pólo de inovação baseia-se nos activos do prémio, juntando 
participantes do passado e promovendo uma comunidade saudável e 
sustentável centrada no prémio. O Prémio Zayed de Energia do Futuro 
tem uma mistura distinta de inovação, mentalidade empresarial e 
colaboração.

O novo pólo pode fornecer uma fantástica oportunidade aos inovadores e 
empreendedores de se associarem em torno de novas tecnologias, 
projectos e grandes ideias, e de se envolverem directamente com o 
mercado.

Uma comunicação ponto-a- ponto abre a porta para estabelecer 
oportunidades de colaboração e de parceria que levam a um robusto 
ecossistema para a inovação.

O pólo servirá principalmente como uma fonte de informação e de 
referências para a comunidade das energias renováveis, proporcionando 
um vasto directório de PMEs, ONGs, Universidades, empresas e 
empresários de todo o mundo que participaram no prémio.

O pólo de inovação pode ser visto através do link abaixo:

www.ZayedFutureEnergyPrize.com/en/meet-the-innovators



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

Com isto em mente, estamos constantemente à procura de formas de 
nos envolver com o mundo – garantindo que recebemos nomeados e 
candidatos de todo o mundo.

Anualmente, comunicamos a abertura das candidaturas às nossas 
diferentes redes; estas incluem ministérios, ministros, membros dos 
corpos diplomáticos, sector privado, universidades e muito mais.

Nas suas várias categorias, o Prémio Zayed de Energia do Futuro 
abrange os vários aspectos da indústria. Esperamos que, como 
parceiros, nos ajudem a encontrar estes inovadores de todo o mundo – 
para os reconhecer e honrar pelas suas grandes conquistas.

Se desejar tornar-se num dos nossos parceiros de divulgação ou se 
desejar informações adicionais, entre em contacto connosco através do 
e-mail: info@zayedfutureEnergyPrize.com

Estamos ansiosos por receber noticias suas.



twitter.com/@ZFEP facebook.com/TZFEPyoutube.com/zayedfep
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