
Good Living 2050 Contest Brief - Guia de tradução
Submissões devidas: 15 de Fevereiro de 2023
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"O mundo precisa muito de visões que nos possam inspirar e guiar para uma civilização futura
sustentável".
1.5 Estilos de Vida de Graus: Rumo a um espaço de consumo justo para todos
Instituto Quente ou Frio, 2021
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O Brief:
Partilhe as suas visões futuras da vida quotidiana!

É um inovador ou sonhador com uma paixão pela sustentabilidade? É um artista, designer, ou
tipo criativo que gosta de explorar novos mundos imaginativos? Se sim, estamos a pedir-lhe
como indivíduos ou equipas para partilhar as suas visões de um novo tipo de vida boa em
2050.

Envie visual(es) e um pequeno texto até 15 de Fevereiro de 2023 para uma oportunidade de
ganhar prémios em dinheiro
Você pode enviar até quatro imagens que contam uma história ou mostram diferentes aspectos
da vida diária futura
Primeiro prémio: 5.000 USD; Segundo prémio: 3,000 USD; Terceiro prémio: 2,000 USD

Good Living 2050 é-lhe trazido pelo Beacon for Sustainable Living - liderado pela OneEarth
Living e pelo Hot or Cool Institute. Os nossos parceiros e financiadores incluem o Urban
Futures Studio e a Fundação KR
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O Júri

Sonia Maria Dias

Especialista Global de Resíduos, WIEGO. Pesquisadora Associada, Centro de Estudos de
Pesquisa da Mulher (NEPEM) da Universidade Federal de Minas Gerais. Socióloga
especializada nos aspectos sociais da recolha de resíduos e meios de vida sustentáveis.

Geci Karuri-Sebina



Professor Associado Visitante, Wits School of Governance. Professor Adjunto, Centro Africano
para as Cidades da Universidade da Cidade do Cabo. Professor-Praculeiro aprendendo sobre
pessoas, lugares e mudanças tecnológicas.

Masaki Iwabuchi

Design Estratégico Futurist, JPMorgan Chase & Co. Professor Associado Visitante,
Universidade de Tohoku. Pesquisador de design, estrategista e educador centrado em
investigações especulativas e pluriversas para transições significativas.

Dingha Chrispo Babila

Membro do Comité do Capítulo Regional da SWS África e do Ponto Focal da Divisão para as
Alterações Climáticas na Cruz Vermelha dos Camarões. Cientista de sustentabilidade premiado
que investiga o envolvimento da comunidade na gestão dos recursos das zonas húmidas.

Manisha Anantharaman

Professor Associado de Justiça, Comunidade e Liderança, St. Mary's College of California.
Associate Fellow, Chatham House: Programa Ambiente e Sociedade. Educador-estudante,
conectando vida sustentável e justiça social.

Nicole-Anne Boyer

Perito em Prospectiva Estratégica, Agora Parceiros. Associado Sénior, OneEarth Living.
Especialista em Mudança de Sistemas motivando os líderes a pensar de forma diferente sobre
o futuro através da transformação da estratégia.

Stuart Candy

Director do Laboratório de Situação e Professor Associado na Carnegie Mellon University.
Consultor do Laboratório de Propulsão a Jacto da NASA. Futurista experiente que amplia as
capacidades de formação futura das comunidades e organizações mal servidas.
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Queremos ver as suas visões inspiradoras de como as pessoas estão a viver no dia-a-dia
daqui a 30 anos.

SLIDE 6:

"Este momento presente costumava ser o futuro inimaginável".
Marca Stewart

SLIDE 7.

Cliché de jeito nenhum

Evite estes clichés e ajude-nos a preencher as lacunas na imaginação de futuros sustentáveis.

PARA ALÉM DAS DISTOPIAS!
Vamos expandir o nosso sentido do que é ao mesmo tempo convincente e positivo.

PARA ALÉM DAS UTOPIAS!
Visões brilhantes e vistas de helicóptero estão distantes da vida quotidiana.

SEM TECHNO-FIX!
Com os nossos limites de recursos planetários, não vamos fixar o nosso futuro apenas na
tecnologia.

SEM ESPAÇO EXTERIOR!
Mantenha-se concentrado em viver na nossa maravilhosa Terra.
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Então, o que falta?

SLIDE 9 - 15:

Preencha as lacunas
Queremos que nos ajude a preencher estas lacunas em visões futuras

Texturas da Vida



Mostre-nos a vida diária em toda a sua riqueza! Amplie as nossas rotinas em casa, no trabalho
e nos tempos livres; como passamos as nossas horas; os nossos grandes momentos de
celebração e ritual; toda a nossa forma de viver a vida!

Diversidade e Inclusão
Mostrar diversos povos, lugares e culturas - demasiadas visões actuais são ocidentais e vêm
do Norte Global.

Tradição e Tecnologia
Voltemos a ter uma visão de como o conhecimento, a ciência e a tecnologia podem estar ao
serviço da natureza e das pessoas. Mostrar a tecnologia ao lado das práticas tradicionais - o
que podemos aprender com as possibilidades do passado e do futuro?

Sistemas de Apoio
Mostrar os sistemas que suportam as nossas vidas - políticos, económicos, culturais,
infra-estruturas, edifícios, transportes, alimentação, bens, comunidade, etc.

Para além do Materialismo
Mostrar as nossas vidas para além das culturas de consumo - as nossas ligações umas com as
outras, com a natureza, com o espírito; as pessoas valorizam as relações, a saúde, a
confiança, o significado, o lugar e a pertença, a alegria e o tempo.

Visões fundamentadas
Mantenha a sua visão alicerçada no que podemos esperar nos próximos 30 anos.
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O que podemos esperar nos próximos 30 anos?

SLIDE 17- 18:

5 Directrizes

Não quebre as leis da física e da natureza
Mantenha-o dentro do nosso prazo de 30 anos e veja o que é possível dentro das leis da
biologia e da Terra.
Soluções de Biomimética
Pegada Ecológica

Preste atenção aos dados demográficos



Preste atenção à mudança das estruturas etárias. Imagine o progresso, mas note que as
desigualdades ainda estarão connosco dentro de 30 anos.
Os motores de mudança do ARUP: Demográficos
Confrontando a Desigualdade do Carbono

Reflectir sobre o papel da tecnologia
A tecnologia será sempre parte das nossas vidas, mas os sistemas que sustentam a tecnologia
e o acesso global à tecnologia podem parecer bastante diferentes.
SITRA Megatendência 4: Tecnologia
ARUP Motoristas de Mudança: Convergência
Biblioteca de Inovação da Springwise

Mostrar como a economia está a mudar
Verifique a forma como o capitalismo está a amadurecer e as alternativas económicas estão a
espalhar-se.
Economia Circular
Economia dos donuts

Ser inspirado pela cultura, valores e movimentos
Estamos a misturar-nos entre culturas mais do que nunca, os nossos valores estão a mudar, e
os movimentos estão a espalhar-se rapidamente.
Iniciativa para os Futuros Indígenas
Defensores da Justiça Climática da UNICEF
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1992 - Quem Sabia?

O que pode acontecer em 30 anos? Aqui estão alguns exemplos de 1992.

O nascimento da world wide web mudou fundamentalmente a forma como vivemos as nossas
vidas.

A globalização cresceu com a formação da NAFTA e da União Europeia, e os investimentos
estrangeiros da China duplicaram.

A África do Sul realizou um referendo e votou para acabar com o Apartheid. Nelson Mandela
tornou-se o primeiro presidente negro da nação em 1994.



A população mundial era de 5,5 mil milhões de pessoas. O dia 15 de Novembro de 2022
marcou o Dia dos 8 mil milhões de pessoas.
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Os saltos são possíveis. Até onde estaremos nós?
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Como é que isto poderia parecer?
Não tem a certeza do que isto poderá parecer? Aqui estão alguns exemplos de links para
inspiração.

Quatro Cenários em 2050
IMAGEM Estilos de Vida Sustentáveis

Alternativas Africanas
Blake Robinson & Karl Schulschenk

Mitigação do Choque
Superfluxo

Terra 2050
Kaspersky

Bio-ciclismo Urbano
Dr. Love-Ese Chile
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"Crítica Criando"
Miguel Ângelo
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Você está dentro?
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Como Participar

Vá para a página do concurso Good Living 2050 e reveja o
requisitos de entrada

Clique aqui para enviar 1 a 4 imagens até 15 de Fevereiro de 2023

Tem mais perguntas? Visite as nossas FAQ

15 submissões serão pré-seleccionadas e partilhadas amplamente em plataformas globais.
#GoodLiving2050
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Prémios, regalias e possibilidades

Os benefícios para a sua participação incluem:

Possibilidade de ganhar prémios em dinheiro - Primeiro lugar: $5,000 USD; segundo lugar:
$3,000 USD; terceiro lugar: $2,000 USD

15 submissões pré-seleccionadas serão amplamente partilhadas, aumentando a sua
visibilidade e perfil como designer ou artista

Ganhar acesso a redes globais, potenciais parceiros e colaboradores

Good Living 2050 é trazido até si pelo Beacon for Sustainable Living, liderado pela OneEarth
Living e pelo Hot or Cool Institute



Os nossos parceiros e financiadores incluem o Urban Futures Studio e a Fundação KR
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Mal podemos esperar para ver as suas submissões do Bem Viver em 2050!


