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Temos	o	prazer	de	anunciar	a	terceira	edição	do	Prêmio	CEBDS	de	Liderança	Feminina.		O	Prêmio	tem	
como	 objetivo	 reconhecer	 mulheres,	 empresas	 e	 iniciativas	 que	 contribuem	 para	 o	 alcance	 dos	
Objetivos	do	Desenvolvimento	Sustentável	(ODS),	e	fomentem,	impulsionem	e/ou	inspirem	a	formação	
de	 novas	 lideranças	 femininas.	 Os	 ODS	 orientam	 nosso	 trabalho	 e	 pretendemos	 com	 esse	 prêmio	
priorizar	o	alcance	do	ODS	5,	que	tem	como	meta	alcançar	a	igualdade	de	gênero	e	capacitar	todas	as	
mulheres	e	meninas	até	2030.	

	
Neste	 ano,	 o	 Prêmio	 terá	 quatro	 categorias.	 Três	 delas	 serão	 as	 mesmas	 do	 ano	 passado,	 mas	 a	
diferença	é	que	aumenta	agora	o	peso	do	voto	popular.		
	
A	Categoria	Empresas	Associadas	premiará	três	executivas,	dentro	de	nossas	empresas	associadas,	por	
suas	iniciativas	para	o	avanço	dos	ODS.	As	vencedoras	serão	escolhidas	por	nosso	júri,	composto	pelo	
Conselho	Consultivo	e	convidadas	notáveis.		
	
A	Iniciativa	Novas	Líderes	premiará	duas	empresas	que	estejam	desenvolvendo	uma	iniciativa	ou	um	
projeto	 cujo	 objetivo	 seja	 capacitar	 e	 formar	 novas	 lideranças	 femininas.	 Uma	 dessas	 empresas	 será	
escolhida	por	nosso	júri	e	outra	por	voto	popular.	
	
A	 Categoria	 Voto	 Popular	 reconhecerá	 uma	 liderança	 feminina	 espontaneamente	 nomeada	 pelo	
público,	incluindo	representantes	do	setor	privado,	terceiro	setor	ou	do	governo.		
	
A	novidade	este	ano	 fica	por	conta	da	Categoria	Projeto	Social.	Podem	se	 inscrever	nessa	categoria,	
projetos	 sociais	 que	 visem	 o	 empoderamento	 e	 a	 capacitação	 feminina.	 Todos	 os	 projetos	 sociais	
inscritos	 que	 cumprirem	 as	 exigências	 deste	 edital	 serão	 apresentados	 às	 empresas	 associadas	 e,	
dependendo	 do	 interesse	 despertado,	 poderão	 ser	 “adotados”	 por	 uma	 empresa	 ao	 longo	 de	 12	
meses.				
	
As	Cerimônias	de	Premiação	das	três	categorias	serão	realizadas	no	dia	5	de	setembro	de	2019,	durante	
o	Seminário	CEBDS	–	Visão	2050:	O	Futuro	é	Feito	Agora,	em	São	Paulo,	em	local	a	ser	anunciado.		

	
Esse	Prêmio	é	uma	oportunidade	para	reconhecer	as	muitas	mulheres	líderes	que	contribuem	para	o	
alcance	 dos	 ODS	 por	 meio	 das	 suas	 iniciativas	 e	 projetos,	 e	 as	 empresas	 que	 dedicam	 esforços	 a	
promover	 a	 igualdade	 de	 gênero,	 bem	 como	 impulsionar	 projetos	 sociais	 que	 hoje	 atuem	 com	essa	
finalidade.		
	
Toda	 empresa	 membro	 do	 CEBDS	 é	 encorajada	 a	 indicar	 candidatas	 para	 a	 Categoria	 Empresas	
Associadas	 e	 também	 um	 projeto	 para	 a	 Categoria	 Iniciativa	 Novas	 Líderes,	 e	 cada	 associado	 pode	



 

 

também	 indicar	 uma	 liderança	 feminina	 para	 concorrer	 à	 Categoria	 Voto	 Popular,	 seguindo	 as	
instruções	abaixo.		
Além	disso,	estimulamos	as	empresas	associadas	que	tiverem	interesse	em	aportar	recursos	adotando	
um	projeto	social,	que	se	manifestem	para	participar	da	seleção.		

	
1. Categoria	Empresas	Associadas	

	

Critérios	de	elegibilidade		
	

• Empresas	associadas	ao		CEBDS;	
• Uma	candidata	por	empresa	(avaliação	em	caráter	excepcional	para	candidaturas	adicionais);	
• Mulheres	com	antecedentes	de	trabalho	para	avançar	na	pauta	dos	ODS.	

	
Indicações		

	
• O	prazo	para	indicações	é	até	às	23:59	(horário	de	Brasília)	do	dia	10	de	julho	de	2019;	
• O	CEBDS	encoraja	todas	as	empresas	associadas	a	nomearem	uma	candidata;	
• A	submissão	da	candidatura	deve	ser	feita	online	por	meio	do	Formulário	disponível	neste	link.	

	
	

As	informações	requeridas	incluem:		
	

- Informações	de	contato	do	ponto	focal	da	empresa	
- Mini	CV	da	candidata;	
- Indicação	em	qual(is)	ODS	o	trabalho	da	candidata	está	avançando;	
- Responder	em	até	200	palavras	cada	uma	das	seguintes	perguntas	(certificando-se	de	que	as	

respostas	forneçam	exemplos	concretos	de	realizações):	

a) Como	a	candidata	contribui	para	o	avanço	do(s)	ODS	identificado(s)?	
b) Como	ela	inspira	os	demais?	
c) Como	ela	se	mostrou	uma	liderança	importante?	
	

	
	

Processo	de	seleção:	
	

O	 CEBDS	 convocará	 uma	 Comissão	 Julgadora	 independente	 composta	 por	 especialistas	 em	
sustentabilidade	 e	 membros	 do	 Conselho	 Consultivo	 da	 instituição.	 Cada	 membro	 da	 Comissão	
Julgadora	revisará	as	candidaturas	recebidas	e	concederá	notas	às	candidatas.	A	decisão	da	 Comissão	
Julgadora	é	 definitiva.	O	CEBDS	compilará	 todas	as	notas	dadas	pela	Comissão	 Julgadora	e	classificará	as	
candidatas	 de	acordo	com	a	pontuação	recebida.	Não	haverá	divulgação	da	classificação	(ranking)	das	
candidatas,	 mas	apenas	a	 comunicação	das	 três	 vencedoras.	O	CEBDS	não	 fará	parte	da	 tomada	de	
decisões	e	apenas	facilitará	o	processo.	

	
	

2. Categoria	Iniciativa	Novas	Líderes	
	

Critérios	de	elegibilidade	

https://pt.surveymonkey.com/r/8BMC9FD


 

 

	
• Empresas	associadas	ao	CEBDS;	
• Um	projeto/iniciativa	por	empresa	(avaliação	em	caráter	excepcional	para	candidaturas	

adicionais);	
• Projetos	que	têm	como	objetivo	principal	promover	a	igualdade	de	gênero	por	meio	da	

capacitação	de	mulheres	jovens	e	formação	de	novas	líderes.	
	

Indicações	
	

• O	prazo	para	indicações	é	até	às	23:59	(horário	de	Brasília)	do	dia	10	de	julho	de	2019;	
• O	CEBDS	encoraja	todas	as	empresas	associadas	com	projetos	destinados	à	capacitação	de	

mulheres	jovens	a	indicarem	uma	iniciativa;	
• A	submissão	da	candidatura	deve	ser	feita	online	por	meio	do	Formulário	disponível	neste	link.	

	
	

As	informações	requeridas	incluem:	
	

- Informações	de	contato	do	ponto	focal	da	empresa	
- Responder	em	até	300	palavras	cada	uma	das	seguintes	perguntas:	
a) Descrição	do	projeto,	incluindo	principais	objetivos/metas	e	público-alvo	
b) Atividades	previstas	
c) Resultados	alcançados	(parciais	ou		finais)	

	
	

Processo	de	seleção:	
	

Uma	 das	 selecionadas	 será	 escolhida	 pelo	 júri.	 O	 CEBDS	 convocará	 uma	 Comissão	 Julgadora	
independente	composta	por	especialistas	em	sustentabilidade	e	membros	do	Conselho	Consultivo	da	
instituição.	Cada	membro	da	Comissão	 Julgadora	revisará	as	 indicações	recebidas	e	concederá	notas	
aos	projetos.	A	decisão	da	Comissão	Julgadora	é	definitiva.	O	CEBDS	compilará	todas	as	notas	dadas	pela	
Comissão	 Julgadora	 e	 classificará	 os	 projetos	 de	 acordo	 com	 a	 pontuação	 recebida.	 Não	 haverá	
divulgação	 da	 classificação	 (ranking)	 dos	 projetos	 indicados,	mas	apenas	a	 comunicação	do	projeto	
vencedor.	O	CEBDS	não	fará	parte	da	tomada	de	decisões	e	apenas	facilitará	o	processo.	
	
Outra	selecionada	será	escolhida	pelo	público.	As	inscrições	serão	disponibilizadas	em	página	própria	
no	 site	 do	 CEBDS,	 em	 que	 o	 público	 poderá	 votar	 em	 sua	 escolhida.	 Os	 votos	 serão	 computados	
internamente	e	 ficarão	disponíveis	em	caso	de	necessidade	de	averiguação.	Os	votos	serão	únicos	e	
registrados	a	partir	de	e-mail	e	RG	para	não	haver	fraude.		

	
3. Categoria	Voto	Popular	

	

Critérios	de	elegibilidade	
	

• Liderança	feminina	do	setor	privado,	terceiro	setor	ou	governo,	que	tem	antecedência	de	
trabalho	para	avançar	na	pauta	dos	ODS	

	
Indicações	

	

https://pt.surveymonkey.com/r/85BSSMF


 

 

• O	prazo	para	indicações	é	até	às	23:59	(horário	de	Brasília)	do	dia	10	de	julho	de	2019;	
• O	CEBDS	encoraja	todos	os	associados	a	nomearem	uma	candidata;	
• A	submissão	da	candidatura	deve	ser	feita	online	respondendo	à	pergunta	“Qual	liderança	

feminina	brasileira	você	gostaria	de	reconhecer	por	sua	contribuição	ao	avanço	dos	ODS?”	
aqui.	

	
	

Processo	de	seleção:	
	

Todas	as	candidatas	nomeadas	serão	indicadas	ao	Voto	Popular,	por	meio	de	um	plataforma	interativa	no	
site	 do	 CEBDS.	 Não	 haverá	 divulgação	 da	 classificação	 (ranking)	 das	 candidatas,	 mas	 apenas	 a	
comunicação	 da	 vencedora.	 O	 CEBDS	 não	 fará	 parte	 da	 tomada	 de	 decisões	 e	 apenas	 facilitará	 o	
processo.	
	
	
4. Categoria	Projeto	Social		
	
Serão	 selecionados	projetos	para	 serem	adotados	por	empresas	associadas	ao	CEBDS	ao	 longo	de	
um	 ano.	 O	 CEBDS	 não	 se	 compromete	 com	 a	 efetividade	 dessa	 relação,	mas	 sim	 com	 a	 conexão	
entre	 a	 empresa	 interessada	 e	 o	 responsável	 pelo	 projeto	 selecionado.	 O	 aporte	 de	 recursos,	 os	
valores	e	custos	serão	tratados	diretamente	entre	as	empresas	associadas	interessadas	no	projeto	e	
os	responsáveis	pelos	projetos.	O	CEBDS	se	resguarda	no	direito	de	suspender	essa	categoria	caso	
não	haja	interesse	de	nenhuma	de	suas	associadas	nos	projetos	selecionados.		
	
Critérios	de	elegibilidade		
	

• Um	 projeto	 social	 que	 atue	 diretamente	 na	 capacitação	 e/ou	 empoderamento	 de	 novas	
lideranças	femininas;	

• Estar	baseado	em	território	brasileiro;	
• Ter	experiência	e	realizações	há	pelo	menos	dois	anos;	
• Não	ser	financiado	no	momento	por	quaisquer	iniciativas	privadas.	

	
Indicações		

	
• O	prazo	para	indicações	é	até	às	23:59	(horário	de	Brasília)	do	dia	10	de	julho	de	2019;	
• A	submissão	da	candidatura	deve	ser	feita	online	por	meio	do	Formulário	disponível	neste	link.	

	

As	informações	requeridas	incluem:		
	

- Informações	de	contato	do	ponto	focal	da	responsável	pelo	projeto		
- Resumo	do	projeto	em	até	500	palavras,	com	indicação	de	resultados	obtidos	se	existente;	
- Um	vídeo	de	um	minuto	dizendo	o	porquê	merece	esse	prêmio;	
- Indicação	de	qual	empresa	entre	nossas	associadas	tem	convergência	com	o	projeto	(se	

houver).		
- Responder	em	até	200	palavras	cada	uma	das	seguintes	perguntas	(certificando-se	de	que	as	

respostas	forneçam	exemplos	concretos	de	realizações):	

https://pt.surveymonkey.com/r/VQHS86G
https://pt.surveymonkey.com/r/9Z6PV57


 

 

d) Como	o	prêmio	contribui	para	o	avanço	do(s)	projeto	(s)?	(até	200	palavras)	
e) Como	esse	projeto	pode	inspirar	outros?	(até	200	palavras)	
f) Como	ele	efetivamente	pode	formar	novas	lideranças?	(até	200	palavras)	

	
Próximos	passos	

	
O	CEBDS	incentiva	todas	as	empresas	a	indicar	suas	candidatas	e	avaliar	disponibilidade	de	apoiar	projetos	
sociais.	Ajude-nos	a	reconhecer	as	mulheres	líderes	de	sua	empresa	e	do	nosso	País,	dando	um	passo	
positivo	em	direção	ao	ODS	5.	

	
Ponto	de	contato	no	CEBDS	

	
Kelly	Lima	
Gerente	de	Comunicação	
kelly.lima@cebds.org		


