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A CRISE REGIONAL

A crise política, humanitária e econômica da Venezuela levou mais de 4,3 milhões de
pessoas a fugirem do país, o maior deslocamento externo de pessoas da história do
Hemisfério Ocidental. A situação levou a déficits graves de alimentos, eletricidade,
remédios, água e outras necessidades básicas. Essa saída dos venezuelanos teve um
crescente impacto social e econômico nos países vizinhos na América Latina e no
Caribe, inclusive com efeitos nos serviços públicos, mercados de trabalho, relações
comunitárias e infraestrutura.

A SOLUÇÃO

O Challenge JuntosÉMelhor é uma iniciativa global para reunir, para financiar e escalar
soluções com perspectivas visionárias, a partir dos venezuelanos, onde quer que
estejam, e de inovadores ao redor do mundo, a fim de apoiarem os venezuelanos e as
comunidades acolhedoras afetadas pela crise regional. O Challenge JuntosÉMelhor irá:
ELEVAR as vozes e a criatividade dos venezuelanos para comunicarem e
responderem às suas necessidades em toda a região;
CONECTAR os venezuelanos, as comunidades acolhedoras, e a genialidade coletiva
mundial para desenvolver soluções inovadoras;
EXPANDIR os venezuelanos, as comunidades acolhedoras, e a genialidade coletiva
mundial para desenvolver soluções inovadoras;
FINANCIAR, TESTAR, E ESCALAR soluções, e
CONSTRUIR um mercado de soluções testadas e prontas para o mercado.
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PRÊMIOS & ÁREAS DE FOCO

A iniciativa JuntosÉMelhor concederá financiamentos, empréstimos ou investimentos
equitativos. Os candidatos bem-sucedidos receberão publicidade internacional, acesso
a redes e serão elegíveis para assistência técnica com o objetivo de aprimorar seus
negócios, produtos ou serviços. Os candidatos podem se candidatar a financiamentos
em quaisquer dos quatro níveis de financiamento e a qualquer momento.

NÍVEL 1: IDEIAS

NÍVEL 2: PROTÓTIPO

NÍVEL 3: VALIDAÇÃO

NÍVEL 4: ESCALADA

Até US$ 25.000 para
desenvolver e testar uma
ideia na fase inicial.

Até U$S 250.000 para testar
e avaliar um protótipo
existente no contexto da crise
regional.

Até US$ 500.000
dólares para testar a
disponibilidade mais ampla
do mercado para soluções
cujos testes tiveram sucesso.

Até US$ 1,5 milhão para
soluções com viabilidade
comercial demonstrada ou
parcerias com o setor público
no contexto da crise regional.

PESSOAS

PRODUTIVIDADE

Soluções para ajudar a desenvolver habilidades
e redes, e promover coesão social e relações
comunitárias pacíficas.

Soluções que constroem meios de subsistência e
melhoram o acesso a produtos essenciais para a
vida diária.

SERVIÇOS

FINANCIAMENTO

Soluções que melhoram a prestação de serviços,
tais como educação, saúde, energia, conectividade,
dentre outros.

Soluções que aprimoram o acesso a dinheiro e
capital bem como sua transferência.

SEJA NOSSO PARCEIRO

ENTRE EM CONTATO CONOSCO

Liderado pela Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento
Internacional (USAD) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), o Challenge JuntosÉMelhor está em busca de parceiros adicionais.
Entre em contato conosco através do e-mail info@JuntosEsMejorVE.org.

WEBSITE: JuntosEsMejorVE.org
INSTAGRAM: @JuntosEsMejorVE
TWITTER: @JuntosEsMejorVE
FACEBOOK: @JuntosEsMejorVE

