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PLANETIERS WORLD GATHERING 2020 (EVENTO)
O Planetiers World Gathering vem trazer a oportunidade aos "change maker" de apresentar publicamente o
que andam a fazer e gerar oportunidades para promover as suas soluções. É hora de ajudar todos a trabalhar
por um futuro melhor.
Vai realizar-se nos dias 23 a 25 de abril de 2020, no Altice Arena em Lisboa.
Este evento servirá como um lugar para compartilhar, aprender, ensinar, inspirar e criar pontes para a
sustentabilidade do nosso planeta e da sociedade.
Acreditamos que a sociedade e os mercados precisam de soluções sustentáveis e sabemos como o caminho de
uma startup é difícil, penoso e com uma necessidade de foco nos objetivos. Também sabemos que é
necessário dar voz aos que estão a trabalhar para um mundo melhor.

ENQUADRAMENTO
Atualmente, estamos a lidar com os maiores desafios que a humanidade já enfrentou. Mas há esperança!

Muitas empresas, empreendedores, inovadores, startups e organizações de todo o mundo já estão a fornecer
soluções para esses problemas.
O Planetiers World Gathering vem trazer a oportunidade aos "change maker" de apresentar publicamente o
que andam a fazer e gerar oportunidades para promover as suas soluções. É hora de ajudar todos a trabalhar
por um futuro melhor.
Um evento que se vai realizar nos dias 23 a 25 de abril de 2020, no Altice Arena em Lisboa.
Este evento servirá como um lugar para compartilhar, aprender, ensinar, inspirar e criar pontes para a
sustentabilidade do nosso planeta e da sociedade.

As entidades deverão concorrer com os seus projetos, selecionando um dos Objetivos de Desenvolvimento
Susutentável - ODS, ao qual o seu projeto responde eficazmente e nós daremos o palco ao que de melhor se
faz no país e no mundo.
Mas haverá mais – ter acesso ao programa Planetiers New Generation.
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CONCURSO
PROMOÇÃO DO QUE
DE MELHOR SE FAZ
EM PORTUGAL
E NO MUNDO
“DAR PALCO AOS
EMPREENDEDORES
SUSTENTÁVEIS”

CONCURSO PLANETIERS WORLD GATHERING
Nesta 1ª edição do Planetiers World Gathering (PWG2020), convidamos a sociedade civil a apresentar as
soluções que se empenham na resolução de problemas da humanidade e do planeta, no pensamento
profundo e no exercício da pesquisa coletiva sobre Sustentabilidade, e em todas as Ações que dão resposta aos
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (17ODS).
O concurso Planetiers World Gathering destina-se a (6 categorias):

Aldeias,
Vilas e
Cidades

PMEs,
Start-ups
e projetos

NGO’s e
Associações

Universidades
e Centros de
Investigação

Escolas

Cidadãos

CONCURSO PLANETIERS WORLD GATHERING
O objetivo deste concurso é dar palco e apoiar os projetos nacionais e internacionais que estão a desenvolver
produtos e serviços, a organizar a comunidade e a promover a sustentabilidade ambiental, económica e social
dos territórios.
Procuramos os melhores projetos ambientais, económicos e sociais nas:

Incubadoras
e aceleradoras

Empresas
e Start-Ups

Organizações
do 3º setor

Escolas e
Universidades

Freguesias
e Municípios

Cidadãos
e famílias

CONCURSO PLANETIERS WORLD GATHERING
No universo territorial de 3091 freguesias e 308 municípios, teremos a oportunidade de selecionar os melhores
projetos.
ATÉ AO EVENTO PLANETIERS WORLD GATHERING (PWG), EM ABRIL DE 2020:
• Percorreremos o país para captar os melhores projetos
• Selecionaremos os que estarão presentes no evento
• Premiaremos os melhores dos melhores
• E daremos oportunidade a muitos projetos de acederem ao programa Planetiers New Generation

VANTAGENS EM PARTICIPAR NO CONCURSO
• Acesso direto ao evento PWG2020 e aos prémios Planetiers
• Descontos nos bilhetes e inscrições para a zona de exposição
• Participação em pequenos teasers produzidos no âmbito do roadmap previsto
• Grande visibilidade nacional e internacional / media capital / tv e radio (internet)

CONCURSO PLANETIERS WORLD GATHERING
OS PROJETOS CANDIDATOS
DEVEM APRESENTAR:
•

Descrição sintética ;

•

Keywords;

•

ODS a que dão resposta e de que forma;

•

Objetivos;

•

Atividades que estão a realizar;

•

Metodologia utilizada;

•

Resultados alcançados;

•

Resultados a alcançar;

•

Conclusões obtidas até ao momento.

OS PROJETOS SERÃO ANALISADOS POR UM JÚRI,
E SERÃO SERIADOS PELA CATEGORIA A QUE SE CANDIDATAM:
1

Aldeias, Vilas e Cidades

2

PMEs, Start-ups e Projetos

3

NGO’s e Associações

4

Universidades e Centros de Investigação

5

Escolas

6

Cidadãos

CONCURSO PLANETIERS WORLD GATHERING
Os projetos candidatos
podem ser, eventos,
campanhas de
comunicação, projetos de
educação e sensibilização,
produtos, serviços, projetos
de investigação, programas
municipais, etc.
Os projetos candidatos
deverão selecionar a ODS a
que dão resposta, sendo
que em casos de dar
resposta a mais do que
uma ODS deverão enqudrar
no ODS principal.

CONCURSO PLANETIERS WORLD GATHERING
PRÉMIOS POR CATEGORIAS

PRIMEIRO
PRÉMIO

SEGUNDO
PRÉMIO

MENÇÕES
HONROSAS

Prémio monetário +
pitch de 15 minutos
em palco

Pitch de 15 minutos
em palco

Apresentação
“Área SDGs”

Oferta de 5 bilhetes
Executive Planetier

Oferta de 5 bilhetes
Executive Planetier

Oferta de 5 bilhetes
Executive Planetier

CONTACTS
Planetiers

info.pwg@planetiers.com
+351 933 334 869

www.worldgathering.planetiers.com

