Concurso GREAT para
Cidades: Soluções Inovadoras
para Desafios Urbanos

UK/BRAZIL

Concorra a uma visita técnica
de uma semana para explorar
temas relacionados à inovação
e sustentabilidade nas cidades
do Reino Unido
Instruções sobre o Concurso
e Formulário de Inscrição 2014
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Contexto do programa
e objetivos do concurso

Hoje, com sete bilhões de pessoas no mundo, o
ambiente urbano apresenta os maiores desafios
deste século. Do aumento de moradores nas
cidades, ao consumo de energia e uma demanda
urgente por infraestrutura resiliente e inteligente,
os atuais autores das politicas públicas, designers,
acadêmicos e diferentes instituições estão
enfrentando desafios imediatos para construírem
um desenvolvimento mais sustentável.
À medida que a população humana cresce, novos
ciclos de inovação têm que aumentar a capacidade
dos sistemas urbanos e otimizar o uso recursos
disponíveis. Porém se quisermos um crescimento
contínuo, temos que ter inovação contínua.
O programa Diálogos de Inovação visa estimular
parcerias bilaterais entre o Reino Unido e o Brasil, com
o objetivo de acelerar a inovação para que as cidades
possam se tornar mais sustentáveis. O programa irá
reforçar as relações entre universidades, organizações
de pesquisa, setor público e privado no Brasil e no Reino
Unido. Também pretende disponibilizar novas referências
para atores chave por meio de relatórios de pesquisa,
eventos, concursos e redes de colaboração.

O programa Diálogos de Inovação é desenvolvido
pela Useful Simple Projects, com apoio da Embaixada
Britânica em Brasília. O Concurso GREAT para
Cidades é uma inciativa da Useful Simple Projects
e do ICLEI-Governos Locais pela Sustentabilidade /
Secretariado para América do Sul-SAMS, com o apoio
da Campanha GREAT Britain, no âmbito do programa
Diálogos de Inovação.
O Concurso GREAT para Cidades pretende demonstrar
como um futuro mais sustentável para as áreas urbanas
terá de oferecer aos cidadãos uma elevada qualidade
de vida, apoiar uma economia diversificada, mais verde
e inclusiva, e, ao mesmo tempo, minimizar os impactos
ambientais resultantes do crescimento. O Concurso é
uma oportunidade única para as cidades brasileiras terem
uma visão concreta de como cidades do Reino Unido
estão enfrentando grandes desafios socioeconômicos
e ambientais por meio da inovação.
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A premiação

Essa é uma oportunidade única para as cidades
brasileiras terem uma visão concreta de como
cidades do Reino Unido estão enfrentando
grandes desafios socioeconômicos e ambientais
por meio da inovação. Os vencedores do concurso
irão visitar diferentes experiências e poderão
ter reuniões com diversas instituições, como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

O Concurso irá se responsabilizar pelas despesas de
viagem do Brasil para o Reino Unido, os deslocamentos
internos no Reino Unido e a acomodação durante os
dias da visita. A data proposta para a visita é 22 a 26
de setembro de 2014 (datas e itinerário sujeito
a confirmação).

Glasgow City Demonstrator Project
www.futurecity.glasgow.gov.uk
The Crystal
www.thecrystal.org
The Queen Elizabeth Olympic Park
www. queenelizabetholympicpark.co.uk
The Kings Cross Development em Londres
www.kingscross.co.uk/the-development
Bristol Playable City
www.watershed.co.uk/playablecity/overview
Future Cities Catapult e City Incubator
www.futurecities.catapult.org.uk
Core Cities Group
www.corecities.com
Bristol City
www.bristol.gov.uk
University College London Centre for Advanced Spatial
Analysis www.bartlett.ucl.ac.uk/casa e
Grand Challenges Programme
www.ucl.ac.uk/slms/aco/bat/gc
Open Data Hackathon
www.theodi.org
Transport for London
www.tfl.gov.uk
Instituições e representantes do setor privado
que estão fazendo parcerias para tornar as
cidades mais inteligentes.
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Procedimentos e
critérios de avaliação

Será constituído um júri multidisciplinar para
analisar as inscrições. Os formulários preenchidos
pelas cidades serão avaliados para identificar as
duas cidades brasileiras vencedoras do Concurso.
Para a premiação, o júri estará à procura de cidades que
apresentem uma agenda inspiradora, ambiciosa e factível
para avançar em direção a um futuro mais sustentável,
com o objetivo de enfrentar os desafios urbanos por meio
de processos de inovação, principalmente relacionados
aos seguintes temas:
•
•
•
•
•

transporte e mobilidade urbana;
resíduos;
energias renováveis;
ambiente construído;
infraestrutura inteligente e resiliente.

O Concurso não é sobre planos com mais
recursos tecnológicos, mas sim compromissos
e ideias inovadoras, que foquem em soluções
para um, ou mais, dos temas mencionados a cima.
O foco será identificar experiências e lideranças
que possam promover a inovação nesses temas.
Estamos à procura de participantes em posições
de liderança nos governos municipais que possuam
interesse e capacidade em implementar mudanças
dentro das administrações. O representante do
município deverá ser indicado pelo prefeito (cada
município só poderá indicar um representante).

O processo de seleção será baseado em
duas etapas:
1. Avaliação do formulário de inscrição, que deve ser
totalmente preenchido pelo representante da cidade
e assinado pelo prefeito.
2. O júri irá agendar entrevistas com as cidades préselecionados na etapa 1, para discutir os desafios
e como as cidades pretendem enfrentá-los.
Como participar do Concurso GREAT para Cidades
As cidades brasileiras interessadas em participar
do Concurso devem:
•
•

•

•

preencher o formulário de inscrição em português;
enviar por e-mail o formulário preenchido e assinado
até o dia 01 de agosto de 2014, sexta-feira, até as
18:00 para iclei-sams@iclei.org (inserir no título do
e-mail: Inscrição Concurso GREAT para Cidades);
os representantes das duas cidades vencedoras
deverão ser o ponto focal de cada cidade para a
Concurso, de acordo com a indicação do prefeito
municipal, e devem ser fluentes na língua inglesa
(não haverá tradução para o português durante a
visita técnica);
somente as cidades pré-selecionadas serão
contatadas via telefone para a segunda etapa;
o resultado da etapa 1 será divulgado por e-mail
para as cidades, não serão disponibilizadas
informações via telefone.
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Formulário de inscrição
1. Identificação.
Cidade

População da Cidade

Email

Nome do representante

Telefone

Cargo

Fluencia na lingua inglesa

Departamento / Secretaria

SIM

NÃO

2. Breve descrição da cidade. ( 2/ 3 página ou menos)
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3. Descreva brevemente os principais desafios que a sua cidade enfrenta atualmente, 		
relacionados a um, ou mais, dos temas centrais do Concurso: transporte e mobilidade 		
urbana; resíduos; energias renováveis; ambiente construído; infraestrutura inteligente
e resiliente. (no máximo um 1/ 3 de página por tema)

3.1 Explique como a cidade pretende enfrentar os desafios relacionados aos temas centrais
do Concurso. (Especifique se a cidade possui algum compromisso ou plano para identificar/ 		
implementar soluções inovadoras para os desafios relacionados aos temas centrais)
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3.2 Qual desses desafios urbanos exigem uma solução inovadora ou tecnologia ainda não
disponível no Brasil?

4. Quais resultados poderão ser obtidos para sua cidade a partir da visita técnica?

Nome completodo Prefeito(a)

Assinatura
Local e data
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