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1. Introdução

O Goldreed Industrial Design Award (GIDA) é um prestigiado prêmio internacional de design 
organizado pelo Instituto de Design Industrial Futuro de Xiongan e gerido pelo Comitê Organizador 
do Goldreed Industrial Design Award.

Adotando a filosofia chinesa de “harmonia e paz”, o GIDA enxerga o progresso tecnológico 
e a evolução social sob uma perspectiva oriental. Ele defende uma nova direção para o 
desenvolvimento industrial e vislumbra uma relação harmoniosa e simbiótica entre seres 
humanos, natureza e cidades.

2. Participação

Este prêmio é destinado a designers, equipes de design, escritórios de design, empresas, 
universidades e institutos de todas as áreas de criação e de todos os países.

O candidato deve ser o designer ou ter direitos sobre as entregas que está apresentando.

Se várias partes contribuem para o desenvolvimento de um produto (por exemplo, designers, 
empresas, etc.), certifique-se de que apenas uma delas realize o registro e o envio da inscrição. 
Cada inscrição deve ser enviada apenas uma vez, em uma categoria e grupo específicos.

A participação é gratuita e as inscrições estão abertas até 30 de junho de 2023 (meia-noite, 
horário de Pequim).

Descrição Da Premiação

3. Prêmios

O Goldreed Industrial Design Award oferece um prémio total de 4,5 milhões de RMB (cerca 
de 600.000 EUR) e apresenta mais de 40 prémios em dinheiro a serem distribuídos entre os 
vencedores.

1º Prémio “BEST OF THE BEST”: 1 milhão de RMB (cerca de 133.000 EUR)

100
nominations

Award 
Nominations

2
winners

150 000
RMB/winner

20 000 EUR/winner

Future Star 
Award

5
winners

500 000
RMB/winner

66 000 EUR/winner

Gold         
Award

1
winner

1 000 000
RMB/winner

133 000 EUR/winner

Best of the 
Best

35
winners

20 000
RMB/winner

2600 EUR/winner

Good Design 
Award

https://bit.ly/GIDAaward


Goldreed Industrial Design Award

https://bit.ly/GIDAaward   |   http://www.goldreedaward.com/en/?coc=Desall

4. Benefícios do vencedor

Os vencedores receberão um troféu 
e um certificado eletrônico pelo GIDA 
comitê.

Os vencedores das inscrições serão 
concedidos o direito vitalício de usar 
gratuitamente o logotipo “GIDA”.

Os participantes excepcionais serão 
convidados a participar de uma série 
de atividades de transformação 
industrial.

1. Prémio em dinheiro

4. Intercâmbio de Especialistas 
Industriais

9. Anuário

2. Troféu e Certificado

3. Utilização do Logótipo

3. Productização e Comercialização 

8. Entrevista com os Vencedores

6. Exibição

7. Promoção de mídia

presenciais com a comunidade global 
de design, academia, mídia, indústria 
e outras áreas. Os vencedores terão 
a oportunidade de atuar como 
palestrantes convidados no “GIDA 
Future Design Salon”.

Os vencedores serão convidados a 
participar da cerimônia de premiação 
deste ano, da Semana Internacional de 
Design Industrial de Hebei e de outras 
atividades para realizar intercâmbios 

A GIDA produzirá e promoverá um 
anuário com as melhores inscrições, 
que incluirá todos os trabalhos 
vencedores.

O montante total do prêmio para o 
Goldreed Industrial Design Award 
é de 4,5 milhões de RMB (cerca de 
600.000 euros).

Os vencedores terão prioridade para 
participar de entrevistas com os 
principais meios de comunicação, 
a fim de aumentar ainda mais a 
influência social do excelente design.

As inscrições vencedoras serão 
apresentadas em exposições virtuais 
e físicas e outros eventos globais.

A GIDA estabeleceu uma rede de 
promoção de mídia que abrange 
diferentes setores e canais, com 
mais de 100 meios de comunicação 
convencionais em todo o mundo.

Produtos que tenham sido lançados no 
mercado há no máximo dois anos (a partir de 
1º de abril de 2021) OU produtos que estarão 
no mercado antes da cerimônia de premiação 
deste ano. Os produtos inscritos devem estar 
em conformidade com as políticas industriais 
nacionais, tecnologias relevantes e normas 
aplicáveis.

O design original apresenta inovações 
significativas em termos de funcionalidade, 
estrutura, forma, tecnologia, materiais e baixo 
impacto de carbono, e nunca foi publicado, 
vendido ou produzido no mercado. Os 
formulários de inscrição são ilimitados, 
permitindo a submissão de conceitos para 
produtos, software e serviços abrangentes.

GRUPO DE 
PRODUTOS

GRUPO DE 
CONCEITOS

5. Grupos de Inscrição

https://bit.ly/GIDAaward
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6. Categorias

Cada inscrição, quer no grupo de Produtos ou de Conceitos, deve pertencer a uma das 
seguintes oito categorias:

Equipamentos de Fabricação

Projetos avançados de equipamentos industriais para indústrias emergentes, 
abrangendo equipamentos industriais, equipamentos de construção, equipamentos 
agrícolas e florestais, ferramentas mecânicas, instalações de escritório, equipamentos 
de transporte, equipamentos de proteção, robôs industriais, entre outros.

Tecnologia Digital

Projetos centrados em redes digitais e de informação, abrangendo várias formas de 
entrega, como sistemas ou experiência do usuário (UX) em computação em nuvem, 
inteligência artificial (IA), blockchain, realidade virtual (RV), cidades inteligentes, 
entre outros.

Vida Doméstica

Projetos que aprimoram o cotidiano, englobando móveis para o lar, eletrodomésticos, 
utensílios de cozinha e banheiro, decorações, produtos para idosos, artigos infantis, 
cuidados para mães e bebês, brinquedos e instrumentos musicais, entre outros.

Esportes e Saúde

Design de produtos esportivos que podem melhorar a saúde física e mental das 
pessoas, incluindo instalações de saúde e fitness, dispositivos médicos, produtos 
esportivos e de lazer, produtos para atividades ao ar livre, dispositivos de teste de 
aptidão física, dispositivos de monitoramento de saúde, etc.

Equipamentos Públicos

Design de produtos para equipamentos de serviços em sistemas de paisagem 
urbana, incluindo mobiliário urbano, iluminação pública, placas de orientação, 
instalações compartilhadas, serviços de informação, instalações sanitárias, 
instalações de segurança, instalações para lazer e entretenimento, entre outros.

Design de Comunicação

Projetos inovadores e interativos de comunicação de imagem de produtos 
corporativos, abrangendo identidade empresarial, criação de marca, design de 
expositores, concepção de embalagens, animações, mídia impressa de publicidade 
e outras áreas relacionadas a produtos e serviços, entre outros aspectos.

Cultura e Criatividade

Design de produtos culturais e criativos, incluindo presentes culturais locais, artigos 
de papelaria, roupas e acessórios de moda, embalagens de utensílios e louças, 
entre outros.

Meios de Transporte

Projetos de transporte inteligente, que englobam veículos não tripulados, ônibus 
inteligentes, trens de alta velocidade, automóveis, aeronaves, ferramentas e 
instalações de mobilidade, veículos orientados a serviços em áreas urbanas, 
veículos aquáticos e subaquáticos, robôs de tráfego, entre outros.

https://bit.ly/GIDAaward
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8. Júri e critérios de avaliação
O Júri do Prêmio Goldreed de Design Industrial é composto pelos principais especialistas 
mundiais e representantes da comunidade de design e negócios.

Os principais critérios de avaliação do Júri serão baseados em três dimensões. A primeira é a 
fabricação, enfocando a “indústria líder”, que abrange funcionalidade e inovação. A segunda 
é a vida, enfocando o “estilo de vida”, que abrange cuidados humanos e estética. A terceira 
dimensão é a ecologia, enfocando a “harmonia, paz e simbiose”, que abrange sustentabilidade 
e outros fatores.

Funcionalidade: O design é implementável e manobrável, satisfazendo as necessidades dos 
utilizadores em termos de função e estrutura, e apresenta uma boa comercialização económica, o 
que contribui para melhorar o nível de desenvolvimento industrial e a satisfação dos utilizadores.

Inovação: O design é novo e único em seu estilo, inovador em termos de material, ciência e 
tecnologia utilizados, o que pode impulsionar a inovação diversificada em termos de sociedade, 
tecnologia, cultura e economia, entre outros aspectos.

Cuidado Humano: O design é seguro, saudável e fácil de usar, e pode atender às várias 
necessidades de diferentes usuários sob a perspectiva da ergonomia, representando igualdade 
para todos e cuidado com as pessoas.

Estética: O design é estético em termos de forma, função e tecnologia, integrando a beleza 
abrangente dos materiais, artesanato, tecnologia e cultura. Além disso, possui um valor 
emocional e atrativo.

Sustentabilidade: O design leva em consideração fatores econômicos, ambientais, éticos 
e sociais para reduzir o consumo de materiais e energia, diminuir a poluição e atender às 
necessidades dos consumidores de forma sustentável.

30 de junho de 2023 25-27 de agosto de 2023 6-7 de setembro de 2023

Prazo de 
Submissão

Segunda 
Avaliação

Avaliação 
Final

Avaliação 
Preliminar

Exposição 
Good Design Cerimônia de  

Premiação

2-9 de julho de 2023
de 28 de agosto a 5 

de setembro de 2023 8 de setembro de 2023

7. Cronograma 

O GIDA seguirá uma série de prazos e eventos, conforme descrito no cronograma abaixo:

https://bit.ly/GIDAaward9. Faça a sua inscrição aqui:

https://bit.ly/GIDAaward
https://bit.ly/GIDAaward
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Processo De Candidatura

Acesse https://bit.ly/GIDAaward e clique em 
“Enter”.

Clique em “Register”.

Preencha todos os campos, selecione “Agency 
Invitation”, aceite os termos e condições e 
clique em “Submit”.

Insira suas credenciais e clique em “Submit”.

1

3

2

4

Os formulários de candidatura podem ser preenchidos em inglês. Para salvar o seu progresso 
e continuar mais tarde, utilize o botão “Save”. A Declaração de Propriedade Intelectual (PI) 
pode ser baixada aqui (consulte o slide 10) e deve ser enviada em formato JPG. Para obter 
orientações sobre como preencher a Declaração, consulte a seção a seguir.

https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/The_Intellectual_Property_Statement_of_Goldreed_Industrial_Design_Award.docx
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/The_Intellectual_Property_Statement_of_Goldreed_Industrial_Design_Award.docx
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Certifique-se de que “Desall” aparece no campo 
Código de Convite ou insira “Desall” caso esteja 
em branco. Clique em “Next”.

Forneça as informações necessárias (somente 
em inglês), faça upload de 2 ou mais imagens 
para “Photos for Publication” e “Photos for 
Description” e adicione um vídeo, se necessário. 
Clique em “Next.”

Para inscrições na categoria de Produto: 
especifique o status de comercialização 
como “Listed - Listado” ou “Unlisted - Não 
listado”. Se estiver listado, indique a data 
de comercialização, preço médio e canais 
de distribuição.

Para inscrições na categoria Conceito: 
informe o status da sua proposta como 
“Model - Modelo”, “Prototype - Protótipo” 
ou “Graphic design - Design gráfico”.

7 8

9 b9 a

Clique em “Account”, escolha sua categoria 
de participante no menu suspenso, preencha o 
formulário e clique em “Submit”.

Vá para “Entries Submission” e selecione o 
Grupo de Entrada: “Product” ou “Concept.” 
Preencha os campos (somente em inglês)

5 6

https://bit.ly/GIDAaward
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Em “Business info”, adicione informações 
de contato e necessidades específicas de 
oportunidades de negócio para a sua inscrição.

Verifique se a sua inscrição foi recebida na seção 
“Entry List”.

Clique em “Submit” para concluir a submissão.1312

14

Informe o status da Propriedade Intelectual (IP) e 
faça o upload de uma patente ou do Declaração 
de Propriedade Intelectual disponível no link 
no início desta seção. Ambos os documentos 
devem ser enviados em formato JPG. Clique em 
“Next.”

10
Em “Team info”, forneça detalhes do proprietário 
e do autor, e adicione membros da equipe, caso 
necessário (até 10). Clique em “Next”.

11

https://bit.ly/GIDAaward
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Como elaborar o Declaração de Propriedade Intelectual (Intellectual Property 
Statement of Goldreed Industrial Design Award Entry)

Pessoa individual Vários indivíduos

Empresa Única Várias empresas

https://bit.ly/GIDAaward
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Mantendo-se Informado: Atualizações Oficiais e Detalhes Importantes para 
a Participação

Aconselhamos que consulte regularmente o site oficial para se manter a par de eventuais 
mudanças no cronograma. Para além deste guia introdutório, leia atentamente os documentos 
complementares, onde encontrará todas as informações relevantes acerca da participação e 
das etapas de avaliação.

https://bit.ly/GIDAawardFaça a sua inscrição aqui:

https://bit.ly/GIDAaward
https://bit.ly/GIDAaward
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/GIDA-2023_Participation-Pack.zip
https://desall-stuffs.s3.amazonaws.com/img/GIDA-2023_Participation-Pack.zip
https://bit.ly/GIDAaward

