
 

                                                              

"Mudanças Climáticas: Todos somos Responsáveis" 

Edital Semana das Soluções Climáticas 

 

INSCRIÇÕES PRORROGADAS ATÉ 17/09/2015 

 

I - APRESENTAÇÃO 

O mundo vive atualmente um contexto de quebra de paradigmas visando a 

garantia de um futuro modelo econômico de baixas emissões de gases de efeito 

estufa - cenário essencial para a sobrevivência do planeta – tendo em 

consideração o grande crescimento populacional, implicando também no 

aumento do consumo de recursos. O ano de 2015 é marcante no contexto das 

decisões a serem tomadas de forma para assegurar um futuro de baixo carbono 

no Brasil e no mundo.  

Neste sentido, a Delegação da União Europeia no Brasil, o WWF-Brasil e a 

Fundação Planetário do Rio de Janeiro realizam pela primeira vez o evento 

Mudanças Climáticas: Somos Todos Responsáveis, entre os dias 30 de 

Outubro e 6 de Novembro de 2015 no Planetário do Rio de Janeiro. A 

programação será composta por inúmeras atividades gratuitas e abertas à 

população em geral com exposições informativas, culturais, lúdicas e interativas 

sobre os impactos das mudanças climáticas no nosso planeta, mas também 

informando sobre soluções e oportunidades. Em dois dias específicos, haverá 

também uma série de conferências técnicas, exclusivas para convidados, com 

especialistas do Brasil e da União Europeia em temas relativos às Mudanças 

Climáticas. 

Durante o evento acontecerá a Semana das Soluções Climáticas com 

exposições sobre soluções e novas oportunidades para a melhoria da qualidade 

de vida das pessoas, através de uma mudança no estilo de vida e conduzindo a 

uma redução de emissões de carbono, contribuindo para a mitigação das 

alterações climáticas e aumentando a capacidade adaptativa aos efeitos do 

clima. 

1.1 Os temas da Semana das Soluções Climáticas são: 



 

                                                              

 Água 

 Energia 

 Resíduos Sólidos 

 Uso da terra e Agricultura 

 Urbanismo e Mobilidade Urbana 

 Segurança e Clima 

 

II - OBJETO 

O objetivo do presente edital é selecionar projetos que apresentem soluções 

relacionadas às mudanças climáticas nos seis temas elencados no item 1.1. Este 

edital é direcionado a indivíduos e a qualquer tipo de organizações públicas e 

privadas que tenham interesse em exibir os seus projetos na Semana das 

Soluções Climáticas. Os projetos poderão ser compostos por exposições, 

oficinas, palestras, seminários, instalações, soluções, produtos, projetos, etc., 

desde que possuam conteúdo ligado aos temas listados no item 1.1 e em 

conexão com as Mudanças Climáticas.  

As iniciativas contempladas comporão a lista de atividades, oficinas e 

intervenções da Semana de Soluções Climáticas, em espaço dedicado no 

Planetário do Rio de Janeiro.  

Serão selecionados aproximadamente 20 expositores/iniciativas. Cada expositor 

receberá apoio logístico para a montagem do seu trabalho no Planetário, 

transporte até o Rio de Janeiro, hospedagem e alimentação durante todos os 

dias do evento, que serão pagos diretamente pela organização do evento. Além, 

disso, será concedido um valor de R$1.300,00 (mil trezentos reais) por projeto, 

como apoio financeiro para a participação.  

 

III – INSCRIÇÃO 

As inscrições para o presente chamado são gratuitas e permitidas a pessoas 

físicas ou jurídicas, de forma individual ou como representante de um grupo, 

coletivo ou organização. Cada proponente pode inscrever um ou mais projetos.  

O projeto deve ser enviado até ao dia 17 de Setembro com a descrição da 

proposta e documentação conforme especificações a seguir. O envio poderá ser 



 

                                                              

feito online, pelo email somostodosresponsaveis@wwf.org.br, ou via Correio – 

por meio de carta registrada ou Sedex -, com data de postagem até 17/09/2015 

e endereçada ao WWF-Brasil: Shis Eql 6/8 - Lago Sul, Conjunto E. Brasília-DF 

71620-430.  

No caso de inscrição online, todos os documentos deverão estar anexados em 

um único email, com tamanho máximo de 3 Mb (três megabytes). Os nomes dos 

arquivos deverão estar da seguinte forma: tipo de documento, seguido do nome 

do projeto e do nome do proponente. Ex: PROPOSTA_SIMULADOR EM 

TRANSPORTES_WWF-BRASIL. 

No caso de inscrição por via postal, deverão ser entregues dois envelopes 

(DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA), devidamente lacrados e colocados em uma 

embalagem única, contendo ainda a ficha de inscrição. O envelope deverá ser 

identificado com os dizeres “EDITAL – SEMANA DE SOLUÇÕES CLIMÁTICAS″. 

A ficha de inscrição deverá estar dentro da embalagem única. As despesas de 

envio das propostas serão de responsabilidade do proponente. Após o envio do 

projeto, não serão recebidas alterações.  

3.1. DOCUMENTAÇÃO PESSOA JURÍDICA: 

3.1.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

3.1.2 Registro comercial, no caso de empresa individual: Ato constitutivo, 

estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, 

em se tratando de sociedades comerciais; 

3.1.3 Cópia dos RG e CPF do empresário ou representante legal da Pessoa 

Jurídica; Para os Europeus, cópia do passaporte. 

3.1.4 Declaração de conhecimento e aceite das condições e regras do presente 

Edital (ANEXO I) 

3.2 DOCUMENTAÇÃO - PESSOA FÍSICA: 

3.2.1 Cópia do RG e CPF da pessoa física ou representante do grupo; Para os 

Europeus, cópia do passaporte. 

3.2.2 Cópia do comprovante de endereço; 

3.2.3 Declaração de conhecimento e aceitação das condições e regras do 

presente Edital (ANEXO I); 



 

                                                              

 

IV. DA PROPOSTA 

Ao se inscrever, o participante assume total responsabilidade por todos os 

elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado na proposta inscrita, 

responsabilizando-se pelo seu conteúdo. Caso haja veiculação de obras ou 

conteúdos de terceiros, deverá ser anexada a respectiva autorização ou 

liberação do detentor dos direitos de autor, direitos conexos ou direitos de 

propriedade de terceiros, com firma reconhecida. Para inscrições online, os 

documentos assinados devem conter assinatura digital ou serem escaneados. 

No caso do envio via postal, a proposta deverá estar em formato de volume 

único, seja por meio de encadernação ou em pasta presa por grampos ou outro 

método similar.  

4.1 ITENS DA PROPOSTA (FORMULÁRIO ANEXO II): 

4.1.1 Descrição pormenorizada (release) da ação proposta; 

4.1.2 Sinopse de até 1000 mil caracteres; 

4.1.3 Público alvo e classificação indicativa (se aplicável); 

4.1.4 Links da internet para material relativo à proposta, como vídeos, site, 

áudios ou fotos (opcional); 

4.1.5 Clipping com principais matérias de imprensa e/ou materiais de divulgação 

da proposta, artista ou grupo (opcional) 

4.1.6 Ficha técnica, contendo as funções e os nomes dos envolvidos na 

proposta; 

4.1.7 Minibiografia ou currículo do proponente, dos demais integrantes da 

proposta e do grupo, ou coletivo, quando for o caso; 

4.1.8 Necessidades técnicas; 

4.1.9 Características do stand / estrutura desejada (dimensões, formato, peso, 

espaço necessário); 

4.1.10 Valor da proposta; 



 

                                                              

4.1.11 Link de internet, CD, DVD ou Pendrive com fotos para divulgação, 

preferencialmente em alta resolução e definição (imagens com 300 DPI – pontos 

por polegadas – Tamanho mínimo de 1024×768 pixels); 

 

V - DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO 

A seleção e triagem de propostas serão realizadas por uma comissão julgadora, 

composta por representantes da União Europeia e do WWF-Brasil diretamente 

envolvidos com o evento. Importante reforçar que todos os projetos inscritos 

deverão obrigatoriamente contemplar temas associados às Mudanças 

Climáticas e aos seis temas do item 1.1 e comprovar sua qualidade de 

realização. 

Os critérios para desempatar e selecionar as propostas que receberão apoio 

serão os seguintes: 

 Interatividade com o público 

 Relevância com as áreas temáticas  

 Potencial para aplicação e replicação 

 Vinculo com o contexto Brasileiro e o Europeu   

Os valores solicitados serão analisados e caso o projeto seja aprovado, mas seu 

valor de realização esteja fora das possibilidades de financiamento, o 

proponente será contatado para tentativa de readequação de orçamento. 

Após a avaliação de todas as iniciativas inscritas, a equipe organizadora enviará 

um e-mail até ao dia 30 de setembro de 2015 com resposta positiva e/ou 

negativa para todos que se candidataram.  

VI – DA CONTRAPARTIDA 

As propostas selecionadas terão um apoio logístico para a montagem do seu 

trabalho no Planetário, transporte até o Rio de Janeiro, hospedagem e 

alimentação durante todos os dias do evento, que serão pagos diretamente pela 

organização do evento. Além, disso, será concedido um valor de R$1.300,00 (mil 

trezentos reais) por projeto, como apoio financeiro para a participação.  


