
  

 
 

   
 

Convite para participar do Reunião Cúpula des Cidades das Américas Expo Comercial 

“Innovation Plaza” 

 

Os Estados Unidos reconhecem que as cidades desempenham um papel de liderança em reunir 

cidadãos e governos para resolver problemas do mundo real, nos Estados Unidos, em nosso 

hemisfério e em todo nosso mundo. 

Por isso, em 7 de junho de 2022, às vésperas da Nona Reunião Cúpula das Américas em Los 

Angeles, o secretário de Estado Antony Blinken anunciou que os Estados Unidos sediariam a 

primeira Cúpula das Américas para promover a cooperação entre cidades, estados , e líderes 

regionais, juntamente com empresas, jovens e sociedade civil e para garantir a implementação 

significativa dos compromissos assumidos durante a Nona Reunião Cúpula. 

O Cities Summit acontecerá na semana de 24 de abril de 2023, em Denver, Colorado, com 

sessões plenárias de 27 a 28 de abril de 2023, no Denver's Colorado Convention Center. 

Uma Expo Comercial “Innovation Plaza” acontecerá simultaneamente com a plenária do Cities 

Summit para destacar uma variedade de tecnologias, produtos e serviços que podem tornar as 

cidades mais inteligentes, acessíveis, melhor governadas e sustentáveis para ajudar os líderes 

subnacionais participantes a identificar soluções tangíveis para aplicar ao desafios que discutem 

durante as sessões plenárias. 

Convidamos propostas de empresas de todo o hemisfério a participar da Expo Comercial 

“Innovation Plaza” por meio da instalação de exibições interativas e mostras que mostram as 

ofertas e soluções inovadoras de suas empresas. O Innovation Plaza Commercial Expo incluirá 

uma área de reunião B2B expandida, oferecendo espaço para networking e reuniões individuais. 

A Cities Summit e a Innovation Plaza demonstram o compromisso da administração Biden-

Harris em aprofundar o envolvimento no nível municipal dos EUA com prefeitos, líderes 

comunitários e planejadores urbanos de todos os Estados Unidos e das Américas. Esta Reunião 

cúpula reunirá líderes municipais, estaduais, provinciais e regionais eleitos com representantes 

diversos e inclusivos do setor privado, sociedade civil, academia, juventude, artes e cultura, 

indígenas e grupos anteriormente sub-representados para construir relacionamentos e promover 

avanços regionais cooperação, que ajudará as cidades a enfrentar desafios comuns, aproveitar 

oportunidades compartilhadas e atingir todo o seu potencial. Os participantes da Cúpula das 

Cidades trabalharão para obter resultados tangíveis que fortaleçam a democracia, incluindo o 

combate à disseminação e influência da desinformação; melhorar os serviços públicos, incluindo 

cuidados de saúde; promover transições de energia limpa; enfrentar os desafios ambientais; e 

aumentar o acesso a tecnologias digitais críticas. 



   
 

   
 

Esperamos que entre 2.000 e 2.500 líderes de governos locais, representantes do setor privado e 

da sociedade civil e outras partes interessadas de todo o hemisfério circulem pela exposição. 

Estendemos convites a todos os 50 governadores dos EUA e prefeitos das principais cidades do 

hemisfério, incluindo Bogotá, Buenos Aires, Kingston, Los Angeles, Cidade do México, Nova 

York, Toronto, Cidade do Panamá e São Paulo. 

Datas: quinta-feira, 27 de abril a sexta-feira, 28 de abril de 2023  

Local: Centro de Convenções do Colorado  

Critérios de Seleção do Expositor: 

• As empresas devem enviar uma proposta usando o formulário online descrevendo: 

o As tecnologias, produtos e serviços a serem exibidos na exibição e sua aplicabilidade 

para atender à série de desafios que as cidades enfrentam em toda a região.  

o A exibição proposta (idealmente incluindo renderização), com uma descrição de 

como os participantes poderão se envolver com informações/produtos/demonstrações 

de tecnologia em exibição. 

o Quaisquer requisitos técnicos (os expositores devem anotar os requisitos logísticos 

antecipados, como eletricidade, acesso à Internet, acesso à água, materiais perigosos, 

eliminação de resíduos, etc.).  

o Histórico e localização da empresa (incluindo sede da empresa).  

o Atividades ambientais, sociais e de governança  corporative da empresa, se aplicável, 

incluindo apoio a pequenas e médias empresas e compromisso com a diversidade, 

equidade, inclusão e acessibilidade. 

• Critérios de avaliação da proposta:  

o Relevância das tecnologias, produtos e serviços a serem apresentados na 

exposição/mostra ao tema da Innovation Plaza.  

o Inclusão de exibições inovadoras, demonstrações de produtos e oportunidades de 

aprendizado prático.  

o É incentivado um afastamento visual estrito dos estandes comerciais tradicionais ou 

uma sensação de feira comercial.  

o Viabilidade técnica. 

 

• Considerações adicionais: 

o As soluções ambientais e sustentáveis são de particular interesse. 

o Nosso objetivo é ter diversidade geográfica e buscar participantes de toda a região. As 

empresas são incentivadas a destacar/incorporar seus parceiros regionais, 

distribuidores e fornecedores de toda a região. 

o Pequenas e médias empresas e empresas pertencentes ou que atendem populações 

tradicionalmente mal atendidas serão priorizadas. 

o Aceitamos propostas consolidadas que agrupem múltiplas entidades em uma única 

exposição/mostra.  



   
 

   
 

o As propostas serão consideradas por ordem de chegada/primeiro a chegar, primeiro a 

ser atendido. 

Custos do Expositor: As empresas participantes são responsáveis pelos custos de sua exibição, 

incluindo construção, operação, pessoal e desmontagem. Não são necessárias taxas de entrada. 

Recursos Suplementares: Os organizadores do Innovation Plaza trabalharão com empresas e 

organizações parceiras para identificar possíveis fontes de financiamento para facilitar a 

participação de pequenas empresas caso a caso. 

Oportunidades adicionais para empresas selecionadas: Além de exibições e mostras, as 

empresas selecionadas podem ser convidadas a falar em painéis ou mesas redondas com líderes 

específicos durante o Cities Summit. 

Presença Geral: A participação na Cimeira das Cidades é apenas por convite. Para aqueles que 

não foram selecionados para o Innovation Plaza, mas ainda estão interessados em comparecer ou 

participar do Cities Summit em outra capacidade, envie um e-mail para 

innovationplaza@state.gov. Os interessados em oportunidades de patrocínio, envie um e-mail 

para florajane@biennialoftheamericas.org. 

Envio: O prazo para envio de propostas é 9 de janeiro de 2023. Envie a proposta por meio do 

formulário on-line encontrado em www.citiessummitoftheamericas.org na guia Innovation Plaza. 

Renderizações adicionais ou outros materiais de suporte podem ser incluídos como anexos. 
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