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Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade 

1. O que é e objetivos gerais 

O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade é uma iniciativa da Rede de Ação 

Política pela Sustentabilidade – RAPS que tem como objetivos gerais:  

i. Reconhecer boas práticas, dentre a rede de membros RAPS, inovadoras e 

bem-sucedidas, relacionadas aos Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), especialmente no fortalecimento da democracia e dos 

mecanismos de transparência e prestação de contas e à sustentabilidade 

em suas diferentes dimensões: ambiental, social, econômica, político-

institucional, ética e cultural; 

ii. Criar uma base de projetos que fique à disposição da rede de membros e 

da sociedade em geral com as respectivas iniciativas e autores, de modo a 

possibilitar a troca de experiências e estimular o trabalho em rede 

relacionado a ações sustentáveis.   

 

2. Objetivos específicos 

i. Conhecer e reconhecer boas práticas de membros RAPS relacionadas aos 
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), ao fortalecimento da 

democracia, mecanismos de transparência e prestação de contas e 
à sustentabilidade; 

ii. Inspirar outros membros da rede RAPS, assim como a sociedade em geral, 
a replicar essas ações em outros locais; 

iii. Criar um repositório de iniciativas de impacto da rede RAPS; 

iv. Dar visibilidade, inclusive nos veículos de comunicação, às iniciativas da 
rede RAPS relacionadas à sustentabilidade; 

v. Aprofundar o eventual suporte que a RAPS pode fornecer a essas iniciativas. 

 

3. A quem se destina 

O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade é destinado exclusivamente a 

membros da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS, oriundos dos 

projetos Líderes RAPS, Jovens RAPS, Empreendedores Cívicos e Líderes Públicos, 

que tenham iniciativas apresentadas e aprovadas pelo poder público – no 

Executivo ou Legislativo nas esferas municipal, estadual ou federal - há no 
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mínimo 1 (um) ano e há, no máximo, 5 (cinco anos) - isto é, de janeiro de 2014 

a março de 2019, e que se relacionem a ao menos um dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas (ONU): 

1. Acabar com a pobreza em todas as suas formas, em todos os lugares;  

2. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição 

e promover a agricultura sustentável;  

3. Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos, 

em todas as idades; 

4. Assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos;  

5. Alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas;  

6. Assegurar a disponibilidade e gestão sustentável da água e saneamento 

para todas e todos;  

7. Assegurar o acesso confiável, sustentável, moderno e a preço acessível à 

energia para todas e todos; 

8. Promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, 

emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos; 

9. Construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva 

e sustentável e fomentar a inovação;  

10.Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles; 

11.Tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, 

resilientes e sustentáveis;  

12.Assegurar padrões de produção e de consumo sustentáveis; 

13.Tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus 

impactos;  

14.Conservação e uso sustentável dos oceanos, dos mares e dos recursos 

marinhos para o desenvolvimento sustentável;  

15.Proteger, recuperar e promover o uso sustentável dos ecossistemas 

terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a 

desertificação, deter e reverter a degradação da terra e deter a perda de 

biodiversidade;  

16.Promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento 

sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir 

instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis; PAZ 

17.Fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o 

desenvolvimento sustentável.  
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3. Categorias  

O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade divide-se em 5 (cinco) categorias 

de premiação, com base nas 5 áreas de importância que estruturam os ODS (os 

chamados 5 Ps): Pessoas; Planeta; Prosperidade; Paz e Parcerias. 

 

3.1. Pessoas 

Estamos determinados a acabar com a pobreza e a fome, em todas as suas 

formas e dimensões, e garantir que todos os seres humanos possam realizar 

o seu potencial em dignidade e igualdade, em um ambiente saudável. 

3.2. Planeta 

Estamos determinados a proteger o planeta da degradação, sobretudo por 

meio do consumo e da produção sustentáveis, da gestão sustentável dos seus 

recursos naturais e tomando medidas urgentes sobre a mudança do clima, 

para que consiga suportar as necessidades das gerações presentes e futuras. 
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3.3. Prosperidade 

Estamos determinados a assegurar que todos os seres humanos possam 

desfrutar de uma vida próspera e de plena realização pessoal, e que o 

progresso econômico, social e tecnológico ocorra em harmonia com a natureza. 

3.4. Paz 

Estamos determinados a promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas 

que estão livres do medo e da violência. Não pode haver desenvolvimento 

sustentável sem paz. 

3.5. Parcerias 

Estamos determinados a mobilizar os meios necessários para implementar esta 

a Agenda 2030 por meio de uma Parceria Global para o Desenvolvimento 

Sustentável revitalizada, com base num espírito de solidariedade reforçado, 

concentrado em especial nas necessidades dos mais pobres e mais vulneráveis 

e com a participação de todos os países, todas as partes interessadas e todas 

as pessoas. 

 

4. Inscrições 

Cada projeto deverá ser inscrito em apenas 1 (uma) das 5 categorias acima 

(Pessoas; Planeta; Prosperidade; Paz e Parcerias), obedecendo os seguintes 

requisitos: 

4.1. Legislativo: 

Leis ou projetos de lei nas esferas federal, estadual ou municipal, que tenham sido 

sancionadas ou promulgadas, a despeito de emendas e vetos, entre janeiro de 

2014 a março de 2019, e que se relacionem a pelo menos um dos 17 ODS. 

4.1.1. Material necessário para a inscrição 

i. Preenchimento de formulário online;  

ii. Projeto de lei em pdf tal como foi apresentado à Casa Legislativa. 

iii. Cópia da publicação em Diário Oficial. 
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4.2. Executivo 

Políticas públicas – projetos e soluções implementadas pelo poder Executivo - nas 

esferas federal, estadual ou municipal - entre janeiro de 2014 a março de 2019 - 

e que se relacionem a pelo menos um dos 17 ODS. 

4.2.1. Material necessário para a inscrição  

i. Preenchimento de formulário online; 

ii. Projeto/iniciativa em pdf tal como concebido e implementado pelo Poder 

Executivo. 

 

5. O que será avaliado 

i. Alinhamento com os ODS e com a categoria do prêmio na qual o projeto foi 

inscrito - Pessoas; Planeta; Prosperidade; Paz e Parcerias; 

ii. Contexto no qual as soluções, projetos ou políticas públicas foram 

implementados e desenvolvidos; 

iii. Objetivos e metas quando da elaboração da iniciativa; 

iv. Cumprimento/atingimento dos objetivos e metas por meio da 

implementação da iniciativa; 

v. Resultados que evidenciem como a vida das pessoas foi melhorada pela 

iniciativa; 

vi. Desafios e lições aprendidas com a solução, projeto ou política pública em 

questão. 

 

6. Prazo e forma das inscrições 

As inscrições serão realizadas exclusivamente por meio de preenchimento de 

formulário online, hospedado no site da RAPS (www.raps.org.br), no período de 

30 de abril de 2020 a 15 de junho de 2020 às 23h59 (horário de Brasília). 

6.1. Em caso de iniciativas que tenham sido apresentadas ao poder público em 

co-autoria, caberá aos autores definirem quem representará a iniciativa 

para efeitos de inscrição; 

6.2. Cada proponente poderá concorrer com no máximo duas inscrições; 

6.3. Não serão aceitas inscrições:  

i. de projetos/iniciativas que não pertençam à rede de membros RAPS; 

ii. de iniciativas iguais; 
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iii. incompletas, fora do prazo e/ou que não atendam os critérios aqui 

especificados; 

iv. realizadas por e-mail, correio ou qualquer outro meio que não o 

especificado anteriormente; 

 

6.4.  Não serão aceitas sugestões, ideias, estudos, teses, monografias ou 

propostas de qualquer natureza para melhoria da qualidade das práticas 

públicas brasileiras.  

7. Cronograma 

O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade é composto das seguintes etapas: 

Etapa 1: Período de inscrição das iniciativas – 30/04/2020 a 15/06/2020 
Etapa 2: Período de triagem das inscrições – 16/06/2020 a 23/06/2020 
Etapa 3: Período de avaliação pela Comissão de Avaliação – 24/06 a 24/08/2020 

Etapa 4: Divulgação dos finalistas – 31/08/2020 
Etapa 5: Período de votação popular – 31/08 a 13/09/2020 

Etapa 6: Divulgação dos vencedores nas categorias Executivo e Legislativo – 
21/09/2020 
Etapa 7: Participação dos vencedores em painel realizado pela RAPS – data a 

definir 
 

8. Comissão de Avaliação 

8.1. A Comissão de Avaliação será composta por seis membros - 3 

pertencentes à Rede de Ação Política pela Sustentabilidade e 3 parceiros 

(sendo, estes últimos, o Instituto Clima e Sociedade (iCS), Centro de 

Estudos em Sustentabilidade da FGV (GVces) e Agenda Pública, convidados 

mediante o reconhecimento de saber nas áreas de sustentabilidade e 

gestão pública).  

8.2.  Os membros da Comissão de Avaliação estarão automaticamente 

impedidos de concorrer ao Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade; 

8.3.  As decisões da Comissão de Avaliação são soberanas e irrecorríveis.  

9. As avaliações 

9.1.  Cada uma das inscrições será avaliada por uma dupla de especialistas 

indicada pela organização realizadora e pelas organizações parceiras. A 

nota final de cada uma das iniciativas será a média das duas atribuições.  
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9.2.  Havendo discrepância significativa das duas notas atribuídas, a iniciativa 

será submetida a um (a) terceiro (a) avaliador (a), sendo que, neste caso, 

a nota final será a média das três atribuições.   

9.3. Só poderão concorrer ao Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade as 

inscrições que obtiverem nota igual ou superior a 7,0 (sete) pontos. Os 

três projetos com as maiores notas em cada categoria serão direcionados 

para a última etapa da seleção, que consiste na votação popular. 

 

9.4. Disponibilizaremos um link, via e-mails dos finalistas, para a coleta do 

voto popular. O link conterá as 15 iniciativas finalistas, que ficarão 

disponíveis para votação de 31/08 a 13/09/2020.  

 

9.5. O voto popular será aberto para a sociedade e, portanto, não restrito à 

rede RAPS.  

 

9.6. A nota da Comissão de Avaliação e o voto popular consistirão, 

respectivamente, em 70% (peso 7) e 30% (peso 3) da nota final.   

 

9.7. Todas as inscrições terão suas respectivas identificações de autoria 

retiradas para critérios de avaliação.  

9.8. As notas obtidas por cada uma das inscrições não serão divulgadas ao 

público em nenhuma hipótese, seja pela Comissão de Avaliação ou pelas 

organizações parceiras. 

10. Premiação 

10.1. Haverá 1 (um) vencedor para cada uma das 5 categorias da 

premiação - Pessoas; Planeta; Prosperidade; Paz e Parcerias – totalizando 

5 prêmios, podendo estes serem projetos advindos do Executivo ou 

Legislativo. 

10.2.  Os 05 vencedores serão premiados com a participação na Conferência 

das Nações Unidas sobre Mudança Climática de 2020 (COP26), sendo a 

participação obrigatória. 

10.3.  Em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), assim declarado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em março de 2020, o governo 

do Reino Unido adiou o evento, que aconteceria de 09 a 19 de novembro 

de 2020, em Glasgow, na Escócia. As novas datas ainda serão divulgadas.   
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10.4. A premiação inclui os custos com passagens aéreas, hospedagem e 

seguro-viagem.  

10.5.  Os custos com alimentação, transporte em Glasgow (como ônibus e táxi) 

e quaisquer outros custos, são de responsabilidade exclusiva dos 

participantes.  

10.6. Os vencedores em cada uma das categorias - Pessoas; Planeta; 

Prosperidade; Paz e Parcerias - participarão de um painel organizado pela 

RAPS, com data a definir, para relatar a experiência na COP26, sendo a 

participação obrigatória. 

10.7. Em caso de ausência de inscrições em alguma das categorias ou, ainda, 

em caso exclusivo de inscrições que tenham notas inferiores a 7,0 em 

alguma das categorias, poderão ser premiadas mais de uma iniciativa da 

mesma categoria, de modo a contemplar as 05 premiações previstas.  

10.8.  Em paralelo ao prêmio, constarão no banco de projetos, a ser hospedado 

no site da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS, todas 

aquelas iniciativas que foram classificadas para a etapa final, isto é, 

receberam nota igual ou superior a 7,0 (sete) pontos, a partir de 

22/09/2020. 

11. Dúvidas 

Dúvidas durante o processo de inscrição até a etapa de premiação serão 

esclarecidas exclusivamente por meio do e-mail apoio@raps.org.br.  

12. Considerações finais 

 
12.1. A organização realizadora e as organizações parceiras não se 

responsabilizam por custos decorrentes da inscrição no Prêmio RAPS de 

Inovação e Sustentabilidade; 

 

12.2. A Rede de Ação Política pela Sustentabilidade – RAPS não se 

responsabiliza por inscrições realizadas fora do prazo ou por outros meios 

que não o formulário eletrônico designado especificamente para esse fim; 

 

12.3. Os finalistas e vencedores se comprometem a participar de eventos 

promovidos pela RAPS e demais parceiros do Prêmio RAPS de Inovação 

e Sustentabilidade para relatar suas experiências. Os eventos serão 

agendados com antecedência mínima de 15 (quinze dias); 

mailto:apoio@raps.org.br
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12.4. Os materiais produzidos em decorrência do Prêmio RAPS de Inovação e 

Sustentabilidade serão propriedade exclusiva da Rede de Ação Política 

pela Sustentabilidade – RAPS; 

 
12.5. Os vencedores do Prêmio poderão concorrer novamente em outras 

edições, com outras iniciativas; 

 

12.6. Ao realizar sua inscrição, o (s) candidato (s) declara que leu e está de 

acordo com o regulamento do Prêmio RAPS de Inovação e 

Sustentabilidade; 

 
12.7. Casos omissos serão decididos exclusivamente pela organização 

realizadora e parceiros do Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade. 

 

FAQs 

 

1. O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade é aberto ao público?  

Não. O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade é direcionado apenas 

para a rede RAPS – Líderes RAPS, Jovens RAPS e Empreendedores Cívicos.  

 

2. O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade selecionará quantos 

vencedores?  

O Prêmio selecionará 5 (cinco) vencedores com base nas 5 (cinco) áreas de 

importância que estruturam os ODS (os chamados 5 Ps): Pessoas; Planeta; 

Prosperidade; Paz e Parcerias.  

 

3. Posso inscrever mais de uma iniciativa? 

Sim, sendo que serão aceitas, no máximo, duas inscrições por proponente.  

 

4. Na ausência de alguma iniciativa selecionada em 01 das 05 

categorias, mais de uma iniciativa poderá ser selecionada em uma 

mesma categoria?  

Sim. Se, por exemplo, a categoria “Parcerias” não obtiver inscrições ou, se 

as iniciativas recebidas forem menores do que a nota mínima exigida (7,0), 

duas iniciativas numa mesma categoria poderão ser selecionadas.  

 

5. Nunca tive mandato eletivo ou nomeado no Executivo ou Legislativo 

e, portanto, não possuo projetos de lei ou políticas públicas 
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aprovadas. Contudo, tenho uma ótima iniciativa que se enquadraria 

nos 5 Ps. Posso inscrevê-la?  

Não. O Prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade aceita apenas 

iniciativas que sejam caracterizadas como leis ou projetos de lei nas esferas 

federal, estadual ou municipal, que tenham sido sancionadas ou 

promulgadas, e políticas públicas – projetos e soluções implementadas pelo 

poder Executivo - nas esferas federal, estadual ou municipal.  

 

6. As iniciativas aceitas possuem um tempo mínimo e máximo de 

implementação?  

Sim. As iniciativas precisam ter sido implementadas há, no mínimo, 1 (um) 

ano e há, no máximo, 5 (cinco anos) – isto é, entre janeiro de 2014 a março 

de 2019.  

 

7. Caso eu seja um (a) dos (as) vencedores (as) do Prêmio, quais são 

os compromissos que devo assumir?  

Será obrigatória a participação dos 05 vencedores na COP26 em Glasgow 

(Escócia), e, posteriormente, em um painel organizado pela RAPS. Ambos 

os eventos terão suas datas definidas em breve. 

 

8. Todas as minhas despesas para a COP26 serão custeadas? 

Não. Apenas os custos com passagens aéreas, hospedagem e seguro-

viagem, sendo que os custos com alimentação, transporte, e quaisquer 

outros custos serão de responsabilidade exclusiva dos vencedores do 

Prêmio.  


