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O UNOPS é um organismo das Nações 
Unidas (ONU) que apoia soluções nas 
áreas de assistência humanitária, 
desenvolvimento, paz e segurança. Sua 
missão é ajudar nas condições de vida, 
paz e desenvolvimento sustentável, 
alinhado aos objetivos da Agenda 2030.

Diante da pandemia causada pelo COVID-
19, o World Creativity Day e o Escritório das 
Nações Unidas de Serviços para Projetos 
(UNOPS) unem esforços para lançar uma 
plataforma de inscrições para soluções 
inovadoras que apoiam à resposta à 
pandemia. 

A comunidade do WCD ajudará a 
conectar quem busca soluções, produtos 
ou serviços a quem pode oferecê-los, além 
de inspirar e multiplicar soluções neste 
momento tão importante. É uma grande 
oportunidade para dar visibilidade a 
ideias inovadoras sobre este tema e ter um 
repositório sistematizado com iniciativas 
voltadas para resultados concretos.

Mapa da
Reação



e você
líder local,
é crucial
neste
momento.

como?

Assim, o WCD e UNOPS, 
através do WCD Makers  
convidam indivíduos e 
instituições com soluções 
inovadoras em algumas 
áreas para fazerem parte 
de um mapa de soluções 
na resposta à COVID-19.
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Criamos uma meta de 
pelo menos 03 (três) 
soluções para cada líder.

Cumprindo a
meta, teríamos

345
soluções
Além do mapeamento, 
temos a possibilidade real 
de catalisar ideias, unindo 
oferta e demanda.
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O mapa será aberto e gratuito para 
acelerar potenciais aquisições, compras e 
distribuição de produtos e serviços que 
ajudem no combate aos problemas 
causados pelo novo coronavírus.

Governos, organizações do Sistema ONU, 
instituições privadas, potenciais 
investidores e pessoas podem se interessar 
por alguma das soluções, concretizando 
novas parcerias e contratos, além da 
visibilidade da ideia, empresa e/ou startup 
como geradora de inovações para o futuro. 

Não há previsão de �nanciamento 
imediato das iniciativas. A proposta é um 
banco de soluções para divulgar e 
compartilhar com instituições interessadas.

is.gd/agiragora
até às 23h59 do dia
21/05/2020 (BSB). 
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Inscrições exclusivamente
pelo site o�cial:



Saúde
Ideias e soluções
voltadas, por exemplo, para
o sequenciamento do vírus,
criação viável de uma 
vacina, teste rápido e
prático. 

Infraestrutura
de saúde
Ideias e soluções voltadas,
por exemplo, ventiladores 
pulmonares, triagem virtual, 
controle de contágio,
confecção  de equipamentos
médicos como  máscaras
e álcool.
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Os quatro problemas

1

2

Que tal conectar
Universidades,
laboratórios
e pesquisas
independentes?

Que tal conectar
Universidades,
espaços de manipulação
e pequenas indústrias?



Geração
de Renda
Ideias e soluções voltadas,
por  exemplo, para a criação
de novos  postos de trabalho,
soluções para teletrabalho
(homeof�ce), geração de
renda extra, incentivo à
novos  negócios. 

Lar e
famílias
Ideias e soluções
voltadas, por exemplo,
educação, atividades em
família, apoio à criança e 
pessoas idosas.

3

4
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Os quatro problemas

Que tal conectar
Coworkings, Parques de
inovação e startups?

Que tal conectar coachs,
psicólogos e Projetos de
atenção humana e de
minorias?



Hora de deixar seu
legado como líder,
fazendo as grandes
inovações da sua
cidade ganharem
o Brasil (e o mundo)
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@worldcreativityday
@_seu_per�l

De 28 de abril a
20 de maio, os líderes
terão espaço em lives
com Lucas Foster às
16h todos os dias,
para apresentar
soluções mapeadas
em sua cidade, e
inspirar novos
criativos a
colaborar.
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