2021

GOING DIGITAL AWARDS
IN INFRASTRUCTURE

Inscreva seu projeto no 2021 Going Digital Awards in Infrastructure!

Perguntas Frequentes

O que é o 2021 Going Digital Awards?
É a maior e mais prestigiada plataforma para reconhecer os excepcionais projetos de infraestrutura que fazem
do nosso mundo um lugar melhor. Desde 2004, o programa Going Digital Awards tem reconhecido o trabalho
extraordinário de empresas que ajudam a sustentar e desenvolver a infraestrutura do mundo por meio de projetos
de engenharia, construção, operações e desenvolvimento.
Como o 2021 Going Digital Awards funciona?
Após a inscrição dos projetos, eles são avaliados por painéis independentes de especialistas do setor e 3 finalistas serão
escolhidos em cada uma das 19 categorias até agosto. Os finalistas serão solicitados a gravar as apresentações de seus
projetos, que serão transmitidas para um público global de profissionais de infraestrutura, júris e mídia internacional.
Os jurados então tomarão uma decisão final sobre os vencedores de cada categoria, que serão anunciados em uma
cerimônia de premiação com transmissão mundial no dia final da Conferência Year In Infrastructure 2021.
Quanto tempo demora para preencher o formulário de inscrição?
Sugerimos que os usuários dediquem pelo menos uma semana para preencher todo o formulário de inscrição. Por
que isso demora tanto? Há uma quantidade significativa de informações que vão em cada campo, pois os jurados
precisam ver todo o escopo e os detalhes de cada projeto para julgá-los adequadamente. Reunir as informações
do projeto, as imagens e os arquivos suplementares poderá ser mais demorado do que o preenchimento real do
formulário.
Posso salvar minha inscrição e voltar a ela em outro momento?
Claro. Depois que fizer login e iniciar a sua inscrição on-line, você poderá salvá-la, sair e fazer login novamente
sempre que tiver tempo. Você pode acessar a página "Processo de inscrição" em YII.Bentley.com/Awards.
Posso inscrever em um idioma diferente do inglês?
Sim, o envio pode ser feito em qualquer um dos seguintes idiomas: chinês, tcheco, francês, alemão, italiano, japonês,
espanhol, coreano, polonês, português e russo. No site de inscrição você pode selecionar o idioma de sua preferência.
Quais são as categorias para 2021?
•
•
•
•
•
•

Pontes
Edificações e Campi
Cidades Digitais
Construção Digital
Engenharia Geotécnica
Desenvolvimento de Terrenos
e Instalações
• Processo de Fabricação
• Engenharia Offshore e Mineração

• Geração de Energia
• Gerenciamento de Informações
de Desenvolvimento do Projeto
• Transporte Ferroviário e Trânsito
• Modelagem da Realidade
• Performance de Ativos Rodoviários
e Ferroviários
• Estradas e Rodovias
• Engenharia Estrutural

•R
 edes de Telecomunicações
e Serviços Públicos
• Performance de Ativos Industriais
e de Serviços Públicos
• Estações de Tratamento de Água
e Esgoto
• Redes de Água, Esgoto e Drenagem
Pluvial

Posso enviar o mesmo projeto para mais de uma categoria?
Não, um projeto só pode ser enviado em uma categoria. No entanto, você pode enviar quantos projetos diferentes
quiser, na mesma categoria ou em categorias diferentes.
Como os projetos são julgados?
Painéis independentes de jurados escolhem os 3 melhores projetos em cada categoria para serem convidados a se
apresentar na Conferência Year In Infrastructure como finalistas. Cada projeto é avaliado de acordo com estes padrões:
• Forneceu dados quantitativos, mensuráveis e numéricos (quando aplicável)
• Expôs um caminho sustentável a ser seguido, econômica e ambientalmente falando
• Demonstrou o uso inovador da tecnologia para atender às metas do projeto
• Superou desafios, não importa quão grande ou pequena seja a escala do projeto
• Aproveitou a modelagem de informações e as inovações digitais para criar projetos verdadeiramente integrados
que fornecem infraestrutura inteligente
Como faço para começar a fazer a minha inscrição?
Visite o site de inscrição, crie um login e siga três etapas: 1) Preencha o formulário de inscrição on-line, 2) Faça
upload de no mínimo 3 imagens de alta resolução do seu projeto e quaisquer vídeos de suporte e 3) Leia e aceite
os termos do contrato de participação.
Assista ao vídeo para atender o processo de inscrição em um minuto!

Para obter mais informações sobre o processo de inscrição e
as descrições da categoria, visite: YII.Bentley.com/Awards

