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EDITAL DE CHAMADA DE ATIVIDADES PARA A PROGRAMAÇÃO DA VIRADA 
SUSTENTÁVEL SÃO PAULO 2022  

Apresentação 

O festival Virada Sustentável é o maior evento 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.

A Virada Sustentável São Paulo 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. Em 2022, a 
Virada Sustentável chega a sua 12ª edição entre os dias 03 e 20 de novembro 
de 2022, em diferentes pontos da capital paulista.

A edição paulistana é realizada em parceria com o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e alinhada 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 erradicar pobreza e 
desigualdade social, promover a saúde e o bem-estar geral, respeito à 
diversidade, proteger o meio ambiente, enfrentar as mudanças climáticas, 
entre outros, até o ano de 2030.

https://www.viradasustentavel.org.br/os-17-ods
https://www.viradasustentavel.org.br/os-17-ods


1. Sobre o Edital  

1.1 O presente Edital é direcionado a artistas, grupos, companhias, coletivos, 
formadores, redes, instituições, organizações da sociedade civil e poder 
público, movimentos, escolas, universidades, grupos, equipamentos culturais 
e afins que tenham interesse em inscrever seus projetos, atividades e 
programações para integrar a programação da Virada Sustentável São Paulo 
2022.  

1.2 O objetivo desse edital é receber propostas de atividades que contribuam 
para o aumento da visibilidade dos temas ligados à sustentabilidade; que 
estejam alinhadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; que 
promovam, por meio da criatividade, a conexão e mobilização das pessoas para 
um mundo melhor; e que, a partir de uma abordagem positiva e propositiva, 
ampliem a consciência sobre a sustentabilidade e o engajamento para uma 
sociedade mais justa para as atuais e futuras gerações. 

2. Sobre o Objeto

2.1 Neste edital, a Virada Sustentável São Paulo recebe propostas de  espetáculos 
de teatro, dança e circo; apresentações musicais; contações de histórias e 
atividades lúdicas; performances e intervenções cênicas e circenses; obras e 
intervenções de arte urbana, arte digital e artes visuais; atividades de 
ecogastronomia, multidisciplinares e de economia criativa; exposições; oficinas, 
workshops, palestras, conversas, debates e atividades formativas em geral; para 
integrar a programação do evento.

2.2  As atividades poderão ser inscritas nas modalidades “financiada”, “adesão 
dependente” e “adesão independente”, de acordo com as seguintes definições:

● Financiada: propostas que necessitam de financiamento, com o 
pagamento de cachê ou ajudas de custo para a sua realização; 

● Adesão dependente: projetos já financiados por outras fontes e que 
necessitam apenas de disponibilidade de local e/ou estrutura para a sua 
realização;

● Adesão independente: aquelas que não necessitam de qualquer tipo de 
financiamento direto e estrutura para a sua realização, pois são 
autossuficientes. 



2.3 Buscamos atividades a partir de uma (01) ou mais das seguintes premissas:

a) projetos artísticos e culturais, educativos, de bem-estar, tecnologia, 
inovação, e impacto social e positivo, alinhados aos temas da 
sustentabilidade e em diferentes formatos, suportes e mídias;

b) que promovam a conexão e reflexão sobre a nossa  sociedade, cidades, 
relações e meio ambiente, ampliando a sensibilização  e apresentando a 
multiplicidade de perspectivas sobre os temas ligados aos ODSs; 

c) que tratem de temas como consumo consciente, água, energias 
renováveis, biodiversidade, mudanças climáticas, mobilidade urbana, 
cidadania, diversidade, inclusão social, combate à pobreza, igualdade racial 
e de gênero,  saúde e bem-estar, ecossistema da sustentabilidade, entre 
outros;

d) que proponham a manutenção de espaços de reflexão e aprendizado 
sobre experiências e criação de futuros possíveis e desejáveis;

e) que imaginem estruturas e/ou que restaurem conhecimentos tradicionais 
para a sustentabilidade e meio ambiente;

f) que estimulem o uso de materiais e recursos sustentáveis dentro de 
diferentes contextos e práticas;

g) que impactem localmente suas comunidades, redes e grupos;
h) que encorajem uma postura de impacto positivo global em prol da 

sustentabilidade, arte, cultura, economia criativa, acessibilidade, 
colaboração e cooperação em diferentes áreas;

2.4 Esse edital não aceita projetos com intenção de cobrança de ingressos, pois 
toda a programação proposta pela Virada Sustentável é gratuita; e projetos e 
ações de conotação partidária, religiosa ou que estimulem qualquer tipo de 
discriminação.

2.5 Este edital não se destina a projetos com intenção de ativação de marca. Caso 
este seja o objetivo ou interesse, entrar em contato pelo e-mail 
contato@viradasustentavel.org.br

3.  Sobre as inscrições e prazo do edital

3.1 Este edital aceitará inscrições do dia 10 de maio de 2022 até o dia 25 de junho 
de 2022.  Após essa data não será mais possível o envio de propostas.

3.2 Orientamos a leitura atenta dos termos do edital e indicações para a inscrição 
antes do  preenchimento do formulário e envio da proposta.

3.3 O formulário está disponível aqui .

mailto:contato@viradasustentavel.org.br
https://www.viradasustentavel.org.br/usuario/atracoes/novo?evento=31


3.6 A divulgação das atividades selecionadas e o conteúdo do site da Virada 
Sustentável serão feitos a partir do material (fotos e sinopse) enviados no 
momento da inscrição. Caso a atividade nunca tenha sido realizada, 
recomendamos o envio de esboços, desenhos, imagens, projetos e links que 
ilustrem bem a proposta. 

Observação: A clareza e síntese das informações sobre o conteúdo e formato são 
muito importantes, assim como o envio de todos os dados solicitados e qualidade 
das imagens ilustrativas da proposta.

3.7 As inscrições poderão ser realizadas por proponentes :

3.7.1 Pessoas físicas com idade mínima de 18 anos completos até o último 
dia da inscrição;

3.7.2 Pessoas jurídicas e entidades de natureza privada, com ou sem fim 
lucrativo,  organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, 
organizações sociais, associações da sociedade civil, escolas, fundações,  
universidades, equipamentos, espaços culturais e afins;

3.7.3 Grupos, coletivos, redes e movimentos sob a representação de uma 
pessoa jurídica constituída legalmente ou de uma pessoa física com idade 
mínima de 18 anos completos até o último dia da inscrição, aptas a serem os 
representantes como proponentes;

3.7.4 Cada proponente pode inscrever individualmente uma ou mais 
atividades;

3.7.5 Os grupos e pessoas jurídicas deverão ser representados por apenas 
uma pessoa, que será a responsável pela atividade e pelo contato e comunicação 
com a organização do festival.



4. Sobre a seleção 

4.1 As propostas serão avaliadas e selecionadas a partir dos seguintes critérios:

a) Adequação ao conteúdo proposto, relevância e alinhamento com os 
objetivos da Virada Sustentável; 

b) Alinhamento à 01 (um) ou mais temas dos 17 Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável;

c) Viabilidade técnica de realização das atividades em consonância com o 
formato do festival;

d) Histórico de realizações do proponente e dos demais integrantes da 
proposta.

4.2 O resultado das avaliações das propostas não será  disponibilizado. As 
atividades selecionadas serão contatadas pela organização do evento por meio do 
e-mail fornecido no momento da inscrição.

4.3 Informações complementares sobre a proposta que a organização do evento 
julgar necessárias poderão ser solicitadas por meio dos contatos cedidos na ficha 
de inscrição antes da aprovação da atividade. 

4.4 A Virada Sustentável resguarda-se o direito  de vetar propostas previamente 
selecionadas que não estejam em consonância com o formato final do Festival; 
que não sejam viáveis tecnicamente; e que não atendam aos prazos para o envio 
de informações complementares e formalização da participação.

4.5 A Virada Sustentável resguarda-se a liberdade de convidar atividades não 
cadastradas neste edital que possam contribuir para a construção de sua 
programação. 

4.6 A seleção das atividades não garante a sua efetiva realização. Tal realização 
somente será confirmada após eventual negociação e adequação de formatos;  
comum acordo entre a organização do festival e proponente das atividades sobre 
cronogramas, alinhamentos técnicos, condições e locais de realização; e 
formalização da participação por meio de um Termo/ Formulário de Adesão ou 
Contrato de Prestação de Serviços. 

4.7 Os proponentes responsáveis pelas propostas selecionadas deverão fornecer à 
organização todas as informações relativas ao conteúdo da atividade e à sua 
execução;  e responsabilizar-se por fornecer,  de igual modo e conforme 
necessário, documentação para contratação, autorizações de uso de nome, 
imagem e voz e de direitos de propriedade intelectual.



5.  Informações Gerais   

5.1 A Virada Sustentável oferece a contrapartida de divulgação da atividade, como 
parte integrante da programação, nos seus canais de comunicação, no intuito de 
estimular e potencializar o diálogo de todos os setores da sociedade que 
compartilham o interesse de esclarecer, difundir e implementar o conceito de 
sustentabilidade.

5.2 O presente edital e o formato da programação da Virada Sustentável São Paulo 
estão sujeitos à eventuais alterações e cancelamentos, a qualquer tempo, em 
parte ou no todo, que serão informados individualmente e nos canais de 
comunicação do festival.

5.3 As atividades selecionadas na categoria financiadas que dependem do aporte 
de recursos financeiros por meio de leis de incentivo fiscal para a sua execução, 
poderão ter a sua seleção e realização canceladas ou postergadas de acordo com a 
disponibilidade e liberação dos recursos. 

5.4 A organização da Virada Sustentável atua em conformidade com a legislação 
estabelecida pela Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), utilizando os 
dados fornecidos na inscrição do presente edital dentro do escopo do objeto 
apresentado, e responsabilizando-se pela confidencialidade, e não utilização dos 
dados pessoais fornecidos no momento da inscrição para outras finalidades além 
das previstas no edital sem a expressa autorização dos seus detentores. 

5.5 Questões não previstas neste regulamento serão avaliadas e definidas pela 
equipe organizadora de acordo com os critérios estabelecidos. 

5.6 A inscrição e o envio da proposta implicam na concordância com os termos 
deste regulamento. 

5.7 Em caso de dúvidas sobre a inscrição e sobre o edital como um todo, entre em 
contato pelo e-mail editalsp@viradasustentavel.org.br; 

Acompanhe a construção da Virada Sustentável São Paulo 2022 em nosso site e 
redes:

Site: www.viradasustentavel.org.br

Instagram: @viradasustentavel

Facebook: facebook.com/viradasustentavel

Youtube: www.youtube.com/user/ViradaSustentavel

mailto:editalsp@viradasustentavel.org.br
http://www.viradasustentavel.org.br
https://www.instagram.com/viradasustentavel/
https://www.facebook.com/viradasustentavel/
https://www.youtube.com/user/ViradaSustentavel



