Ashden Awards 2020
(Disponível em francês, espanhol e português - entre em contato conosco em apply@ashden.org ou
www.ashden.org/apply)
Antes de iniciar sua inscrição para um Ashden Award, leia as informações abaixo e certifique-se de
que seu trabalho é elegível para um dos Ashden Awards 2020. Você também pode achar útil ler
alguns dos estudos de casos de vencedores anteriores no nosso site (www.ashden.org/winners)
antes de se inscrever.
Se quiser conversar sobre se o seu trabalho é relevante para os Ashden Awards ou tiver dúvidas
sobre o processo de inscrição, entre em contato conosco, no número +44 (0) 20 7410 7023 ou pelo
e-mail apply@ashden.org
Todas as informações envidas serão lidas/ouvidas pela equipe da Ashden (inclusive juízes e
assessores). Todos os nossos juízes a assessores assinam um termo de confidencialidade antes de
ter acesso aos materiais de qualquer inscrição.
É uma condição para sua participação nos Ashden Awards 2020 que a Ashden tenha o direito de
tornar público seu envolvimento por meio dos seus canais de comunicação (inclusive, entre outros,
seu site, redes sociais e programa da cerimônia). Todos os inscritos finalistas, e em particular os
vencedores, deverão, por exigência da Ashden, participar de eventos de divulgação, tais como
entrevistas para a mídia.
Se decidir, por qualquer razão, não concluir sua inscrição, você pode cancelá-la, usando o botão
'Withdraw Application' (Cancelar inscrição), na coluna da direita do painel de controle on-line.

As inscrições podem ser feitas até quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, 23:59 GMT.

Informações para candidatos
A Ashden premia empresas e programas que estejam tratando das mudanças climáticas e que
promovam uma transição justa por meio da inovação, com potencial para grande impacto. Estamos
buscando soluções prontas para escalar que contribuam para a redução do carbono, redução da
desigualdade ou contribuição positiva em questões de justiça social. Favorecemos soluções que
incentivem a participação e a democratização e ofereçam resiliência crescente a impactos climáticos
e econômicos. Sempre buscamos entender e destacar os benefícios adicionais, tais como melhoria
da saúde, redução da poluição e melhoria de vida incorporadas a grandes aplicações.
Em 2020 esperamos conceder pelo menos 10 prêmios, sete com foco internacional e três focados
no Reino Unido. Os vencedores receberão prêmios de £ 10.000 ou £ 20.000 cada, dependendo do
prêmio que vencerem.

Os benefícios de ganhar um Ashden Award incluem:
•

•
•

A honra de receber um dos principais prêmios de sustentabilidade do mundo. O rigor do
nosso processo de avaliação é bem conhecido de investidores, formuladores de políticas,
acadêmicos e outros especialistas dos setores de energia sustentável e mudanças climáticas
em todo o mundo.
Participação em uma rede de premiados do Ashden Awards, que facilita o aprendizado e
oportunidades para criar parcerias produtivas.
Oportunidades para apresentar seu trabalho para plateias grandes e influentes na cerimônia
do Ashden Awards e outros eventos da Ashden.

•

•
•

•
•

•

A oportunidade de ter seu trabalho divulgado em mídias regionais, nacionais, internacionais e
especializadas. A equipe de comunicação da Ashden trabalha para dar aos vencedores
exposição em jornais, revistas, TV, rádio e uma ampla gama de plataformas on-line. Isso
continua muito após a cerimônia de premiação – a Ashden garante cobertura periódica dos
vencedores meses e até anos após o recebimento do prêmio.
Os materiais promocionais incluem fotos, materiais impressos e vídeo de qualidade
profissional para que os vencedores usem em suas atividades de marketing.
Onde puder ter impacto significativo, suporte personalizado da equipe do programa para
ampliar ou reproduzir seu trabalho. Isso pode incluir mentoria profissional, treinamento, ajuda
para angariar fundos e investimentos e suporte de mídia e comunicação.
Onde puder ter impacto significativo, apresentação a formuladores de políticas e tomadores
de decisão influentes, bem como uma oportunidade de que você seja ouvido.
Também procuramos integrar vencedores sediados no Reino Unido a nosso programa de
trabalho Liveable Cities, no qual incorporamos as abordagens dos nossos vencedores a
políticas e práticas. Recentemente publicamos um kit de ferramentas de cobenefícios da
ação pelo clima para autoridades locais, incluindo grandes estudos de casos de nossos
laureados, que tiveram mais de 3.000 downloads. Administramos uma rede de autoridades
públicas de sustentabilidade em cidades e regiões, com reuniões periódicas nas quais
mostramos as soluções dos nossos vencedores.
Além disso, nossos laureados têm a oportunidade de participar de um programa de aulas
gratuitas para ajudá-los a lidar com uma grande variedade de questões práticas. Isso pode ir
desde experiência do cliente até desenvolver uma estratégia de comunicação ou estruturar
investimentos.

Quem pode se inscrever para os vários Ashden Awards?
Empresas, ONGs, órgãos governamentais e empreendimentos sociais (tanto sem quanto com fins
lucrativos, inclusive grupos comunitários) são elegíveis. Cada prêmio é limitado a trabalhos em
determinadas partes do mundo.
Impax Ashden Award for Energy Innovation e UK Ashden Award for Clean Air in Towns and
Cities
Esses prêmios são basicamente para trabalhos no Reino Unido. No entanto, também consideramos
trabalhos sendo realizados na Europa caso o candidato tiver como meta trazê-lo para o mercado
britânico ou estiver disposto a vê-lo reproduzido no Reino Unido. Nesses casos, o propósito do
prêmio seria ajudar o candidato a incrementar seu perfil no Reino Unido e levar seu trabalho para lá,
e o prêmio precisaria ser investido no apoio a essa meta.
UK Ashden Award for Sustainable Buildings
Os trabalhos submetidos devem ser realizados no Reino Unido. No entanto, o candidato pode estar
baseado fora do Reino Unido.
Prêmios internacionais
Veja aqui uma lista dos países elegíveis.*
*A Ashden se reserva o direito de excluir do processo de avaliação candidatos em qualquer estágio,
se diretrizes do governo britânico orientarem nossos assessores contra viajar à região em questão.

O que estamos procurando neste ano?
Em 2020, premiaremos trabalhos que se encaixem nas categorias a seguir e atendam aos critérios
listados nas páginas seguintes. Ao fazer sua inscrição, indique a categoria/categorias específica(s)
que você acha serem mais relevantes em relação ao seu trabalho. Consideraremos sua inscrição
em outras categorias que não as indicadas se acharmos que seu trabalho se enquadra melhor nelas.

Os Ashden Awards são uma vitrine. Queremos recompensar trabalhos líderes que estejam
oferecendo ou capacitando a disponibilização e o uso disseminado de energia sustentável. Inscrevase se estiver fazendo um trabalho inovador nessa área. Se achar que seu trabalho não se enquadra em
nenhuma das categorias listadas a seguir, entre em contato via apply@ashden.org para discutirmos sua
elegibilidade.
Impax Ashden Award for
Energy Innovation (Reino
Unido)

Gostaríamos de receber inscrições de organizações que tenham desenvolvido
tecnologias, produtos, serviços ou programas inovadores para fornecer
energia sustentável. Eles precisam estar no mercado, ter o potencial de
ampliação e resultar em reduções de emissões líquidas de CO2 significativas
até 2030, por exemplo, aquecimento com redução de carbono, redução do
consumo de energia ou aumento da geração de energia renovável.

Ashden Award for
Sustainable Built
Environments (Reino
Unido)

Estamos procurando por organizações que estejam respondendo à
emergência climática por via da reforma e desenvolvimento de edificações,
infraestrutura e espaços públicos com carbono zero. O prêmio olhará
holisticamente para o ambiente da edificação, considerando como elementos
tais como paredes verdes, paisagismo natural, gestão da água da chuva e
plantação de alimentos podem ser usados juntamente com técnicas de
construção e reforma para baixo carbono para levar as emissões de CO 2,
tanto incorporadas quanto operacionais, a um líquido zero e aumentar a
resiliência às mudanças climáticas. Ele também destacará a integração de
edificações à mobilidade local, por exemplo, oferecendo rotas ciclísticas e de
deslocamento a pé, estacionamentos de bicicletas, acesso a transporte
público e recarga de veículos elétricos.

Ashden Award for
Sustainable Built
Environments
(Internacional)

Estamos procurando por organizações trabalhando no ambiente de
construção civil que estejam respondendo à emergência climática e à falta de
moradias por via da reforma de edificações já existentes e do
desenvolvimento de edificações, infraestrutura e espaços públicos com
carbono zero. Este prêmio olhará holisticamente para o ambiente da
edificação, considerando como elementos tais como paredes verdes,
paisagismo natural, gestão da água da chuva e plantação de alimentos
podem ser usados juntamente com técnicas de construção e reforma para
baixo carbono para levar as emissões de CO2, tanto incorporadas quanto
operacionais, a um líquido zero e aumentar a resiliência às mudanças
climáticas. Ele também destacará a integração de edificações à mobilidade
local, por exemplo, oferecendo rotas ciclísticas e de deslocamento a pé,
estacionamentos de bicicletas, acesso a transporte público e recarga de
veículos elétricos.

Ashden Award for
Sustainable Mobility
(Internacional)

Este prêmio reconhece empresas e programas inovadores que estejam
melhorando o acesso a serviços de transporte e mobilidade sustentáveis para
aqueles que atualmente não possuem acesso adequado, promovendo melhor
participação na economia e na educação, enquanto têm um impacto
mensurável na emissão de gases do efeito estufa, poluição atmosférica e/ou
congestionamentos. Todas as formas de mobilidade sustentável são
elegíveis, mas estamos interessados especialmente em participantes que
estejam promovendo o deslocamento a pé ou de bicicleta. Os vencedores
podem ser do setor público, privado ou do terceiro setor, e a inovação pode ir
de desenvolvimentos técnicos e melhorias à infraestrutura até a mudança
comportamental e o fornecimento de informações de viagem [ou a aplicação
de tecnologias digitais, IA, big data e de comunicações]. O prêmio
reconhecerá a necessidade de um sistema de transporte integrado, onde o
veículo particular tenha sua prioridade reduzida e a facilidade de uso e troca
entre modais de transporte mais sustentáveis seja promovida. Iniciativas de
planejamento urbano que desincentivem o uso do carro, por exemplo, por
meio de políticas de uso do solo ou desenvolvimento orientado ao trânsito,
também são elegíveis. Estamos interessados em especial em trabalhos que
melhorem o acesso mais inclusivo à mobilidade sustentável a grupos tais

como famílias/cuidadores com crianças jovens, idosos e pessoas com
deficiência, seja por meio de inovações tecnológicas e/ou políticas como, por
exemplo, estruturas tarifárias.
Ashden Award for Clean
Air in Towns and Cities
(Reino Unido)

Estamos procurando por inscrições de organizações, projetos e programas
que reduzam a poluição atmosférica em áreas urbanas tornando o transporte
mais sustentável e oferecendo benefícios econômicos e sociais para
residentes e negócios. O vencedor terá o potencial de ampliar seu trabalho
para grandes áreas e/ou reproduzi-lo em outras cidades. Todas as formas
sustentáveis de mobilidade e transporte de bens são elegíveis, bem como
políticas colocadas em prática por autoridades locais. A inovação pode ir de
desenvolvimentos técnicos e melhorias à infraestrutura até a mudança
comportamental e aplicativos que incentivem a mobilidade ativa (não
motorizada) e o uso de transporte público. Estamos especialmente
interessados em trabalhos que incentivem os deslocamentos a pé e de
bicicleta, bem como aqueles que reduzam as necessidades de transporte
como, por exemplo, por meio de políticas de planejamento.

Ashden Award for Energy
Access Policy, Planning &
Finance (Internacional)

A mudança sistêmica é necessária se formos alcançar acesso universal à
energia moderna, limpa e econômica até 2030. Estamos buscando destacar a
inovação necessária para alcançar o ritmo e a escala de mudança
necessárias, com atenção em particular às metas mais difíceis. Estamos
buscando inscrições de iniciativas focadas em aspectos do financiamento,
política e planejamento de energia sustentável, e interessados especialmente
em trabalhos que adotem uma abordagem integrada e colaborativa, reunindo
as principais partes interessadas e considerando o sistema energético de
modo holístico.

Ashden Award for Energy
Access Finance or
Business Model
Innovation (Internacional)

Estamos procurando por organizações e programas que melhorem o acesso à
energia por meio de inovações em mecanismos financeiros e modelos de
negócios. O trabalho deve beneficiar àqueles em áreas onde os índices de
acesso à energia são baixos e o mercado para produtos e serviços de energia
sustentável é subdesenvolvido.
O trabalho pode ser em uma ou mais das seguintes áreas:
1) Mecanismos financeiros e modelos de negócios inovadores que tornem
produtos mais baratos e acessíveis para clientes e/ou usuários finais (p.
ex., o uso de mecanismos de pagamento e mecanismos financeiros para
o usuário final/distribuição inovadores).
2) Inovações que melhorem a viabilidade financeira de empresas para levar
produtos de energia sustentáveis de custo acessível ao mercado (p. ex.,
eficiência de processos, serviços de negócios terciários, acesso
estruturado a finanças).
3) Inovações que reduzam os riscos e os custos de capital associados a
investimentos em mercados subdesenvolvidos (p. ex., financiamento e
suporte inovador em estágios iniciais, serviços de informações e de
desenvolvimento de mercados, intervenções para reduzir os riscos
políticos).

Ashden Award for
Humanitarian Energy
(Internacional)

Estamos buscando iniciativas excepcionais que forneçam energia limpa,
segura, confiável e acessível em crises humanitárias. O trabalho estará
relacionado a eletricidade, preparação de alimentos ou eficiência energética e
pode apresentar novos modelos de entrega, inclusivos, financiamento de
programas ou usuários finais inovadores, colaborações entre múltiplas partes
interessadas, exemplos de boas práticas operacionais ou inovação em outras
áreas. É importante que o trabalho seja colaborativo, idealmente envolvendo
parcerias entre pessoas afetadas pela crise, agências de apoio e autoridades
locais e demonstre abordagens inclusivas de domínio e gestão. Estamos
interessados especialmente em abordagens holísticas que envolvam
coordenação com autoridades públicas nacionais e fornecimento de energia
que beneficie a população anfitriã tanto quanto as pessoas desalojadas.

Ashden Award for
Sustainable Energy and
Livelihoods (Internacional)

Estamos procurando por organizações e programas que usem energia
sustentável para melhorar o sustento das comunidades mais pobres do
mundo. Este prêmio busca exemplos de usos 'produtivos' de energia
sustentável que melhorem a capacidade das pessoas de ganhar seu sustento
e atender suas necessidades de subsistência.

Ashden Award for Natural
Climate Solutions
(Internacional)

Ecossistemas florestais têm um enorme papel na captura e armazenamento
de CO2 e na redução das emissões de gases do efeito estufa. Povos
indígenas e comunidades locais desempenham um papel vital na
conservação desses ecossistemas, e devem ter o direito de se beneficiar de
seu uso e gestão sustentáveis. Estamos buscando iniciativas que conservem
e restaurem florestas, protegendo os direitos e necessidades econômicas das
comunidades que dependem dos recursos florestais. Isso pode consistir em
fortalecer direitos de governança de povos indígenas e comunidades locais,
iniciativas financeiras para apoiar empreendimentos florestais, agroflorestais e
permaculturais comunitários, atividades de criação de mercados para
produtos florestais sustentáveis, modelos de negócios sustentáveis e
inclusivos, colaboração entre o setor de 'produtos florestais' e o de
conservação, entre outras abordagens. Este prêmio focará em soluções já
existentes ou que tenham potencial de criar impacto nas bacias críticas da
Amazônia, no Congo e nas florestas tropicais do Sudeste Asiático.

Ashden Award for
Climate-friendly Cooling
(Internacional)

Este prêmio foca em como as cidades podem se adaptar ao aumento das
temperaturas usando abordagens de resfriamento passivo como parte do
ambiente das edificações. Ele buscará formas passivas de redução da
demanda de ar condicionado e de proteger a saúde das pessoas tornando os
ambientes internos e externos mais seguros e mais confortáveis. Estamos
procurando especialmente iniciativas que protejam as pessoas mais
vulneráveis do estresse pelo calor perigoso, tais como aqueles em povoações
informais e os que trabalham ao ar livre. Estamos interessados em diversas
áreas, inclusive:
• trabalho que esteja reduzindo as temperaturas em nível de rua ou
bairro como, por exemplo, por meio de plantas, sombreamento,
resfriamento por evaporação ou maximização do resfriamento do
vento e da água.
• medidas passivas para reduzir as temperaturas dentro e ao redor de
edificações, tais como sombreamento, isolamento e ventilação.
• planos e outros instrumentos de políticas de ação contra o calor, para
preservar a vida durante ondas de calor, a criação de 'zonas frias' em
cidades para aqueles que não têm acesso ao resfriamento em casa e
outras medidas de adaptação.
• inovação, técnica, financeira ou comportamental, que aumente a taxa
de instalação de medidas de resfriamento sustentáveis.
Temos um foco em particular em soluções de resfriamento para cidades já
existentes, embora novos desenvolvimentos que reduzam o estresse pelo
calor e a demanda por ar condicionado também sejam de interesse, bem
como qualquer trabalho para superar barreiras como a vontade política,
financeiras, usos concorrentes do espaço público e incentivo ao setor privado
para realizar ações.

Critérios-Chave dos Ashden Awards
Para ficar entre os finalistas e ganhar um prêmio, um candidato tem de satisfazer os seguintes
critérios:
1. O candidato tem de ter os produtos, serviços ou programas atualmente disponíveis
para os clientes, usuários ou beneficiários.
2. O candidato tem de mostrar uma abordagem inovadora à energia sustentável. Muitos
laureados usam tecnologias estabelecidas, mas o trabalho como um todo tem de ter
aspectos inovadores. Eles podem incluir abordagens inovadoras de comercialização e

distribuição; mecanismos financeiros inovadores; uma nova maneira de compartilhar
treinamentos e habilidades; introdução de uma tecnologia em um país ou região; ou
empregar um modelo de negócios inovador.
3. O candidato tem de apresentar uma inovação com o potencial de criar impacto
significativo. Isso pode ser atingido por seu crescimento como um negócio ou organização,
ou a reprodução de sua inovação ao redor do mundo. O candidato tem de estar disposto a
trabalhar com a Ashden e terceiros para atingir essa meta. Impacto ‘significativo’ pode ser
uma grande redução de emissões, uma ação mitigatória que trate de uma ameaça grave ao
bem-estar das pessoas ou uma transformação na qualidade de vida das pessoas –
especialmente as mais marginalizadas.
4. O candidato tem de mostrar boa governança e gestão. Estamos procurando pelo uso
eficiente de fundos e um plano forte para gerar renda adicional, seja na forma de vendas,
subvenções ou qualquer outra fonte. As organizações podem ser com ou sem fins lucrativos.
Os vencedores têm de ter a sustentabilidade incorporada a seus valores e práticas.
As inscrições elegíveis serão julgadas pelos seguintes critérios gerais, bem como quaisquer critérios
adicionais especificados no formulário de inscrição:
1. Redução de carbono radical: O candidato está contribuindo ou tem o potencial de contribuir
para reduzir radicalmente as emissões de carbono antes de 2030, mas reconhecendo o
direito das pessoas a uma boa qualidade de vida.
2. Redução das desigualdades: O candidato está contribuindo para uma transição justa para
uma sociedade sustentável, onde ninguém é deixado para trás, e a desigualdade é reduzida.
3. Participação e democratização: O trabalho do candidato é participativo e inclusivo, por
exemplo, envolvendo ou consultando a comunidade, os clientes e/ou beneficiários. Sempre
que possível, princípios democráticos são aplicados à propriedade, tomada de decisões e
distribuição de benefícios.
4. Resiliência: O trabalho do candidato incorpora resiliência aos impactos das mudanças
climáticas e de choques econômicos, e é apropriado ao contexto em que opera.
5. Benefícios adicionais: O trabalho do candidato traz outros benefícios juntamente à redução
de carbono, tais como resultados positivos à saúde e ao bem-estar, melhorar da qualidade
do ar, coesão da comunidade ou novos e melhores empregos.
O que acontece se você for selecionado
Se sua organização for selecionada, entraremos em contato até janeiro para pedir o seguinte, para
melhor entender seu trabalho e nos assegurar da sua viabilidade financeira:
1.
2.
3.
4.

Respostas a algumas perguntas adicionais sobre o seu trabalho.
Uma cópia dos seus demonstrativos financeiros dos dois últimos anos.
Uma cópia da sua contabilidade preliminar do ano financeiro atual.
Um vídeo informal, curto, resumindo o trabalho que você faz, porque ele merece um Ashden
Award e como o prêmio o beneficiaria.
5. Informações de contato para duas referências.

O que acontece se você for escolhido como finalista
Se for escolhido como finalista, entraremos em contato para combinarmos uma visita para avaliar
seu trabalho. Para candidatos baseados no Reino Unido ou na Europa, a visita julgadora
normalmente leva um dia inteiro, e envolve uma ou duas pessoas da Ashden ou, eventualmente, um
representante do financiador do prêmio. Para candidatos com trabalhos baseados em outros países,
a visita normalmente dura de um a três dias, e envolve um assessor da Ashden. A visita incluirá
reuniões com pessoas-chave, tais como seu Diretor-Presidente, Diretor Financeiro, a pessoa
responsável pelo trabalho submetido para um prêmio e outros empregados. Ela também incluirá ver
o trabalho submetido em operação, normalmente por meio de visitas ao local e reuniões com
clientes ou beneficiários. Os candidatos que forem escolhidos para visita serão creditados como

segundos lugares se não forem escolhidos vencedores. Poderemos pedir que você não divulgue a
informação de que foi selecionado, finalista ou premiado até uma determinada data.
O que acontece se você ganhar um prêmio
Como laureado de um Ashden Award, você:
1. Viajará a Londres às custas da Ashden para participar dos eventos da semana dos prêmios,
que está prevista para ocorrer em junho de 2020. Para ganhar um Ashden Award, você
tem de participar das atividades da semana dos prêmios.
2. Receberá uma visita do nosso produtor de vídeo e, em alguns casos, de um fotógrafo.
3. Deverá participar das entrevistas com a mídia que viermos eventualmente a marcar.
4. Concordará com a Ashden em como irá gastar o seu prêmio, bem como em qualquer outro
apoio financeiro que vier eventualmente a receber.
5. Fornecerá dados de monitoramento sobre o progresso do seu trabalho após um, dois e três
anos.
6. Ganhará a oportunidade de se juntar à nossa rede global de mais de 200 laureados, uma
oportunidade única de aprendizado e colaboração.

Processo dos Awards e cronograma dos Ashden Awards 2020
11 de dezembro de 2019
Janeiro de 2020

Início de fevereiro de 2020
Fevereiro de 2020

Março e início de abril de
2020
Abril de 2020

Abril a junho de 2020

Final de junho de 2020

Ashden
The Peak
5 Wilton Road
London SW1V 1AP
telefone: +44 (0)20 7410 7023
e-mail: apply@ashden.org
site: www.ashden.org

Prazo para o recebimento de inscrições.
Cerca de 40-50 candidatos selecionados para o envio de
informações adicionais, demonstrativos financeiros e referências.
Todos os demais candidatos informados de que não foram
selecionados.
Prazo para recebimento de informações adicionais, contas
auditadas e referências.
Painéis de julgamento se encontram para escolher cerca de 20
candidatos como finalistas. Todos os demais candidatos
informados de que não foram selecionados como finalistas.
Assessores visitam os candidatos finalistas.
Painéis de julgamento se encontram para escolher até 10
vencedores do prêmio. Todos os demais candidatos finalistas
informados do resultado.
Preparação do material publicitário sobre todos os candidatos
finalistas. Estudos de caso detalhados escritos sobre os trabalhos
dos vencedores. Equipe de filmagem visita os vencedores.
Semana dos prêmios: vencedores em Londres para a cerimônia
de premiação e eventos relacionados. Confirmação da data a ser
divulgada assim que possível.

