CHAMADA PARA O MAPEAMENTO
DE INICIATIVAS QUE ATUAM
NA TEMÁTICA DE “CIDADES SUSTENTÁVEIS”

O Quintessa e o Instituto Vedacit abrem, entre os dias 03/julho/2019 e 15/agosto/2019, as
inscrições para organizações que atuam no desenvolvimento de cidades sustentáveis.
A chamada visa dar visibilidade e reconhecimento para as organizações em um mapeamento
focado na temática de “cidades sustentáveis”.
O objetivo deste mapeamento é contribuir para o fortalecimento do ecossistema, dando
visibilidade para organizações que estão atuando nas cidades brasileiras nas mais diversas frentes,
importantes para o desenvolvimento de cidades sustentáveis.
As organizações mapeadas passarão por um comitê formado por integrantes do Instituto
Vedacit e do Quintessa para validação da proposta de atuação, bem como do enquadramento no
subeixo selecionado no ato da inscrição.
Poderão participar desse mapeamento:
1. Organizações com constituição jurídica, não havendo restrições quanto ao formato jurídico;
2. Organizações que estejam atuando em qualquer região brasileira;
3. Organizações que estejam em fase operacional, visto que o mapa será construído por
organizações que estejam de fato atuando dentro do eixo selecionado;
4. Organizações que atuem dentro dos eixos e subeixos listados no Anexo 1 deste documento;
5. Organizações nas quais sua atividade principal seja aquela que atua diretamente nos eixos
e subeixos descritos no Anexo 1.
Não serão aceitas organizações que:
1. A atividade que atua nos eixos e subeixos descritos no Anexo 1 seja secundária dentro da
organização;
2. Existam exclusivamente para operar contratos relativos a responsabilidades do poder
público.
As inscrições deverão ser feitas até o dia 15/agosto/2019 pelo site
www.mapacidadessustentaveis.com.br.
Além de fornecer informações básicas sobre sua atuação, as organizações deverão também
anexar suas logomarcas.
A comunicação sobre a seleção das organizações que estarão presentes no mapeamento
acontecerá na semana do dia 19/agosto/2019.
As organizações presentes no mapeamento deverão se inscrever para garantirem sua
participação. Outras poderão ser citadas na publicação a partir de um mapeamento ativo realizado
pelo time do Quintessa.
As organizações selecionadas terão a sua logomarca divulgada no “mapa cidades sustentáveis”
e os demais dados estarão disponíveis para uso pelo Instituto Vedacit, o Quintessa, ou a terceiros
designados por eles.
Qualquer dúvida poderá ser enviada por e-mail para contato@quintessa.org.br até dia
15/agosto/2019.

ANEXO 1
Eixos e subeixos da temática “cidades sustentáveis”
GRANDES EIXOS

SANEAMENTO

ECONOMIA CIRCULAR E
GESTÃO DE RESÍDUOS

PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

CONSTRUÇÕES
SUSTENTÁVEIS

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

HABITAÇÃO / MORADIA

GESTÃO PÚBLICA

BEM-ESTAR E
RESPONSABILIDADE DO
CIDADÃO

OCUPAÇÃO PROFISSIONAL
EDUCAÇÃO

SUBEIXOS
Água potável
Coleta e tratamento de esgoto
Controle de pragas urbanas
Manejo de águas pluviais
Limpeza urbana
Design de produtos
Reciclagem
Soluções e inovações para redução de desperdício, uso eficiente dos recursos e
economia compartilhada
Inovação em gestão de resíduos
Coleta seletiva
Educação ambiental
Agricultura urbana e periurbana
Controle / Redução da emissão de gases do efeito estufa e qualidade do ar
Acesso a áreas verdes, parques e praças
Recuperação de áreas degradadas (rios, matas, etc.)
Proteção a biodiversidade
Acessibilidade em construções
Coleta e reuso da água
Adequação à diferentes modais
Energias limpas
Eficiência energética (luz, conforto térmico, aquecimento da água)
Uso consciente dos materiais
Resiliência e resistência a mudanças
Uso eficiente dos múltiplos modais (pessoas, logística)
Soluções para micromobilidade e transporte ativo
Acessibilidade
Iluminação pública
Pavimentação de ruas
Acesso a propriedade e moradia (regularização fundiária e crédito)
Habitação saudável
Aproveitamento de espaços vazios
Transparência/acesso à informação e participação social
Planejamento urbano sustentável e urbanização dos assentamentos
Otimização e inovação em gestão pública
Formação de gestores públicos
Advocacy
Direitos humanos e diversidade
Esporte e lazer
Revitalização e ocupação dos espaços públicos
Cultura e proteção ao patrimônio cultural
Consumo consciente
Inovação na interface entre a saúde e o urbano
Inclusão e requalificação profissional
Apoio ao empreendedorismo (PME's, desburocratização e inclusão financeira)
Descentralização dos polos econômicos
Inovação na interface entre a escola e o urbano
Espaço escolar e envolvimento comunitário

