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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA A PROGRAMAÇÃO DA  
VIRADA SUSTENTÁVEL PORTO ALEGRE 2022
  
APRESENTAÇÃO

O festival Virada Sustentável é um dos maiores eventos de sustentabilidade 
do Brasil. Envolve articulação e participação direta de organizações da 
sociedade civil, órgãos públicos, artistas, grupos e coletivos de cultura, redes 
e movimentos sociais, equipamentos culturais, instituições, empresas, 
escolas e universidades. 
Anualmente, a Virada Sustentável Porto Alegre realiza uma programação 
cultural, artística e de conhecimento com o objetivo de apresentar uma visão 
positiva e inspiradora sobre a sustentabilidade e seus diferentes temas para a 
população, além de reforçar as redes de transformação e impacto social 
existentes. 
Neste ano de 2022, num contexto de pós-pandemia, o festival realiza a sua 7ª 
edição, entre os dias 11 a 27 de novembro de 2022, em diferentes pontos da 
capital gaúcha, totalmente presencial. 
A iniciativa alinha-se aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU, agenda de desenvolvimento assinada por mais de 190 países que 
tem como objetivo determinar o curso global de ações da sociedade, 
indivíduos e governos, para promover uma sociedade sustentável até o ano 
de 2030.
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SOBRE O EDITAL

A Virada Porto Alegre convida pessoas físicas, grupos, coletivos, movimentos 
e  instituições que queiram realizar atividades participantes da programação 
do evento a se inscreverem  no edital deste ano. Este edital busca receber 
propostas de atividades em quatro grupos  distintos, cada um com suas 
características:
 
• Atividades Socioambientais
• Oficinas Culturais com foco em sustentabilidade para adultos e crianças
• Espetáculos de Música Instrumental
• Espetáculos Multiartísticos

ATIVIDADES SOCIOAMBIENTAIS

• 2 atividades zen que vão ocorrer nos espaços da Virada 
- R$ 1.000,00 para cada atividade (NF condizente com o serviço prestado);
- para ocorrer no Parque da Redenção nos dias 12 e 13 de novembro;

▪ 6 oficinas socioambientais que vão ocorrer nos espaços da Virada
- R$ 1.000,00 para cada atividade (NF condizente com o serviço prestado);
- prioridade para atividades relacionadas ao ODS 13;
- para ocorrer no Parque da Redenção nos dias 12 e 13 de novembro.

▪ 6 atividades socioambientais que vão ocorrer fora dos ambientes da 
Virada

- R$ 1.000,00 para cada atividade (NF condizente com serviço prestado);
- prioridade para atividades relacionadas aos ODS 10 e ODS 13;

▪ Inúmeras atividades independentes, que não necessitam de ajuda de 
custo, nem de local, mas que integram a programação do evento.

- prioridade para atividades fora do centro da cidade;
- prioridade para atividades relacionadas aos ODS 10 e ODS 13;
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ESPETÁCULOS DE MÚSICA INSTRUMENTAL

▪ 6 espetáculos de música instrumental
- R$ 3.500,00 para cada atração (NF com CNAE compatível com serviço 

prestado);
- prioridade para grupos com igualdade de gênero e raça/cor;
- irão se apresentar no Vila Flores nos dias 12 e 13 de novembro

▪ 3 espetáculos de chorinho
- R$ 3.500,00 para cada atração (NF com CNAE compatível com serviço 

prestado);
- prioridade para grupos com igualdade de gênero e raça/cor;
- irão se apresentar no Largo dos Açorianos no dia 19 de novembro

ESPETÁCULOS MULTIARTÍSTICOS

▪ 2 espetáculos
- R$ 3.000,00 para cada atração (NF com CNAE compatível com serviço 

prestado);
- prioridade para grupos indígenas, refugiados ou de cultura negra;
- necessidade de espetáculo acústico, de rua;
- espetáculo que mescla 2 linguagens, entre artes cênicas, teatro, literatura e 

música acústica;
- irão se apresentar no Parque da Redenção no dia 13 de novembro.
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OFICINAS CULTURAIS COM FOCO EM SUSTENTABILIDADE

▪ 4 oficinas culturais com foco em sustentabilidade para crianças
- R$ 600,00 para cada oficina (NF com CNAE compatível com serviço 

prestado);
- prioridade para atividades relacionadas aos ODS 10, 12 e 13;
- irão se apresentar no parque da Redenção ou no Vila Flores nos dias 12 e 13 

de novembro.
▪ 5 oficinas culturais com foco em sustentabilidade para adultos

- R$ 600,00 para cada oficina (NF com CNAE compatível com serviço 
prestado);

- prioridade para atividades relacionadas aos ODS 10, 12 e 13;
- irão se apresentar no parque da Redenção ou no Vila Flores nos dias 12 e 13 

de novembro.

QUEM PODE SE INSCREVER
 
O Edital Virada Sustentável Porto Alegre 2022 é direcionado a pessoas 
físicas e jurídicas, movimentos, instituições ou coletivos que tenham 
interesse em inscrever seus projetos. Cada proponente, tanto pessoa 
jurídica como pessoa física, pode se inscrever individualmente ou como 
representante de um grupo e apresentar um ou mais projetos. O grupo 
deverá ser representado por apenas uma pessoa.
 
Não serão aceitos projetos com intenção de cobrança de ingressos, já que 
toda a programação proposta pela Virada Sustentável é necessariamente 
gratuita. Também não serão aceitos projetos de conotação partidária, 
religiosa ou que estimulem qualquer forma de discriminação.
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O tempo de cada atividade será livre quando o espaço é do proponente e de 
no máximo 45 minutos, quando ocupar um dos espaços de programação da 
Virada Sustentável na Redenção, no Largo dos Açorianos ou no Vila Flores 
(em especial no caso das atividades artísticas).

O formulário de inscrição está disponível neste link:

https://forms.gle/7dtFxrF1gHnurkT7A

O CRONOGRAMA DO EDITAL 

25 de agosto de 2022 – Abertura das inscrições

12 de setembro de 2022 – Encerramento das inscrições 

27 de setembro de 2022 – Divulgação dos resultados 

28 de setembro a 28 de outubro de 2021 – Período de contratações 

11 a 27 de novembro de 2022 – Realização do Festival

DA SELEÇÃO DAS ATIVIDADES

Todas as atividades devem estar relacionadas aos ODS, principalmente aos 
seguintes: 

▪ ODS 10 - Redução das Desigualdades;
▪ ODS 12 - Consumo e Produção Sustentáveis;
▪ ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima.
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As apresentações serão selecionadas por júri específico convidado pela 
organização da Virada Sustentável POA. A Comissão Julgadora selecionará 
os projetos atendendo aos seguintes quesitos principais: 

1. Relevância e atratividade do conteúdo para o público; 

2. Aderência à proposta da Virada Sustentável, abordando 
sustentabilidade pela perspectiva inspiradora e positiva, além de 
alinhamento aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, com 
prioridade aos ODS: 

- ODS 10 - Redução das Desigualdades;
- ODS 12 - Consumo e Produção Sustentáveis; 
- ODS 13 - Ação Contra a Mudança Global do Clima.

3. Capacidade de atendimento das necessidades técnicas dos projetos 
pela organização da Virada Sustentável;

4. Diversidade de gênero e raça dos proponentes.

INFORMAÇÕES GERAIS
 
A Virada Sustentável se reserva ao direito de utilizar as formas de contato 
cedidas na  ficha de inscrição para obter mais informações antes de 
qualquer parecer e a não  realizar projetos previamente aprovados caso os 
mesmos não atendam às exigências já  preestabelecidas neste edital ou não 
cumpram prazos para envio de informações e  documentos que serão 
solicitados no período de contratação. Ao efetuar sua inscrição, o  
participante aceitará todas as disposições deste regulamento 
Os proponentes não terão acesso à avaliação da comissão julgadora e desta 
forma não  caberá questionamento de qualquer natureza sobre este edital. 
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DA CONTRATAÇÃO 

Os proponentes cujos projetos socioambientais e de música forem 
aprovados serão  contatados pela produção da Virada para assinatura de 
contrato e/ou envio de  documentação : 

No caso de projetos financiados pessoa jurídica: 
- cópia do cartão CNPJ; 
- dados da conta bancária vinculada ao CNPJ do emitente da Nota 
Fiscal. 

No caso de projetos não financiados: 
- Será assinado Termo de Adesão; 

DA PREVISÃO DE PAGAMENTO 

Todos os pagamentos deverão acontecer no prazo máximo de até 15 dias 
após a  realização da participação na Virada Sustentável. 

DAS CONTRAPARTIDAS 

A Virada Sustentável oferece como contrapartidas: 
espaços de alcance ao público para realização das ações propostas; 
divulgação no site do evento e apoio para divulgação nos canais de 
comunicação  dos proponentes; 
estímulo para o encontro e diálogo de agentes de todos os setores da 
sociedade  que compartilham o interesse de esclarecer, difundir e 
implementar o conceito de  sustentabilidade;
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CANAIS DE COMUNICAÇÃO 

Para esclarecer dúvidas sobre a inscrição e sobre este edital como um todo 
entre em contato pelo e-mail: viradasustentavelpoa@gmail.com 

Acompanhe a construção da Virada Sustentável Porto Alegre 2022 em: 

Site: www.viradasustentavel.org.br/poa 

Instagram: @viradasustentavelpoa 

Facebook: facebook.com/viradasustentavelpoa 

Youtube: https://www.youtube.com/user/ViradaSustentavel 

OBRIGAD_


