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A Schwab Foundation for Social Entrepreneurship e o Ministério do Desenvolvimento e 
Inclusão Social do Peru são co-anfitriões da primeira Cimeira sobre Inovação Social 
 

Lima, Peru, 23 de Abril de 2013 – O World Economic Forum e a Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, 
em colaboração com a Ministra para o Desenvolvimento e Inclusão Social do Peru, irão convocar Ministros, 
investidores, líderes empresariais e empreendedores sociais para debaterem como poderão os modelos de 
inovação social contribuir mais eficazmente para o crescimento inclusivo. A co-presidência da Cimeira inclui: 
Carolina Trivelli Avila, Ministra para o Desenvolvimento e Inclusão Social, Peru; Bruce Mac Master, Director do 
Departamento de Prosperidade Social, Colômbia; Alvaro Rodriguez Arregui, Co-fundador e Managing Partner 
IGNIA Partners, Mexico; e Julie Katzman, Vice-Presidente Executivo, Banco Interamericano de Desenvolvimento, 
EUA. 
 
Os participantes da Cimeira concentrar-se-ão sobre como a inovação social e o empreendedorismo social podem 
ser incentivados de forma mais eficaz e qual deverá ser o papel adequado dos governos. Grande parte do debate 
terá como base o Guia de Políticas para a Promoção da Inovação Social, um relatório exaustivo resultante de 
quase um ano de pesquisa. O Guia de Políticas – um esforço conjunto da Schwab Foundation for Social 
Entrepreneurship, daInSight at Pacific Community Ventures, daInitiative for Responsible Investment da 
Universidade de Harvard, e do SK Group – apresenta um quadro para a acção política, baseando-se em 14 estudos 
de casos de ferramentas e iniciativas políticas que estão sendo implementadas atualmente por governos em todo o 
mundo.  
 
Além disso, o Guia de Políticas estabelece o perfil de duas dúzias de modelos de inovação social da rede da 
Fundação Schwab, que lidam com desafios complexos nas áreas da saúde, educação, emprego, desenvolvimento 
rural e desenvolvimento urbano. O perfil descreve como empreendimentos sociais bem sucedidos alcançam um 
impacto social enorme e proporcionam aos governos, intermediários e potenciais empreendedores sociais um 
manancial de ideias sobre como gerar impacto social em áreas específicas.  
 
“O facto de existir tanta experimentação política em curso em todo o mundo mostra o enorme progresso ocorrido ao 
longo dos últimos dois ou três anos,” disse Hilde Schwab, Co-Fundadora e Presidente da Fundação Schwab. 
“Muitos governos estão começando a reconhecer o potencial do empreendedorismo social e estão trabalhando de 
forma construtiva com outros atores relevantes para responderem à promessa do setor.” 
 
Convocada sob o tema "Desenvolvimento de um Plano de Acção para Promover a Inovação Social", a Cimeira 
estabelece uma agenda ambiciosa para incentivar a inovação social na América Latina e no palco internacional e 
junta vários ministros da região para discussões multilaterais com as suas contrapartes do Peru e da Colômbia 
sobre quais as políticas experimentais mais promissoras e porquê.  
 
“Um novo contexto institucional está emergindo através de toda a América Latina, onde nos últimos anos, vários 
países têm vindo a criar ministérios especificamente mandatados para criarem as condições certas para 
alcançarem crescimento com inclusão social, em democracia” afirmou Carolina Trivelli Avila, Ministra para o 
Desenvolvimento e a Inclusão Social do Peru. “Isto representa uma mudança fundamental na forma como o 
Governo vê o seu papel – deixando de ser a única instituição encarregada de melhorar o bem-estar social e 
procurando catalisar os diferentes atores e mercados e promover esforços de colaboração, em particular com o 
setor privado.” 

Esta abordagem de colaboração com vista a criar valor social foi reforçada hoje com o anúncio do lançamento do 
grupo de missão nacional "Inovar para Incluir", presidido pela Ministra Trivelli e mandatado para promover a 
inovação social no Peru. Os membros fundadores deste grupo de missão estarão presentes na cerimónia de 
assinatura no encerramento da Cimeira sobre Inovação Social, incluindo Banco Interamericano de 

 Primeira Cimeira sobre Inovação Social a ocorrer na véspera da reunião regional para a América Latina 
do World Economic Forum  

 A Schwab Foundation for Social Entrepreneurship lançou o Guia de Políticas para a Promoção da 
Inovação Social na Cimeira, um estudo global exaustivo das ferramentas e iniciativas políticas que 
governos de todo o mundo estão atualmente a implementar. (Download full English version here.) 

 Saiba mais sobre a Schwab Foundation for Social Entrepreneurship emwww.schwabfound.org 
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Desenvolvimento, a Confederação Nacional de Instituições Empresarias Privadas do Peru e a Ministra para o 
Desenvolvimento e Inclusão Social. 
 
“O que estamos tentando fazer é criar um ambiente que conduza a mais e melhor inovação social,” explicou a 
Ministra Trivelli. “Isto irá gerar efeitos positivos sobre a qualidade de vida dos Peruanos que vivem em situação de 
exclusão extrema. O grupo de missão irá contratar os melhores talentos e instituições tanto no setor privado como 
público, para conceberem, desenharem e implementarem soluções para as questões mais prementes existentes no 
Peru. O grupo de missão é responsável pela preparação do projeto do Fundo de Inovação Social, que irá identificar 
os problemas e as oportunidades que exigem uma solução inovadora e sustentada e irá prestar assistência técnica 
e financeira para essas soluções. Irá igualmente recolher experiências e melhores práticas a nível nacional e 
internacional, para incentivar a inovação social no Peru."  
 
“Estamos muito satisfeitos por o Peru estar liderando a inovação social a nível regional,” afirmou David Aikman, 
administrador, World Economic Forum e director da Schwab Foundation for Social Entrepreneurship. “É uma prova 
de que os governos podem levar a cabo - e estão a fazê-lo - ações efetivas e credíveis para acelerarem o 
desenvolvimento neste setor nascente.”  
 
 

Notas aos Editores 
Visite o nosso sítio em http://www.schwabfound.org  
Siga-nos no Twitter em http://www.twitter.com/schwabfound  
Visite o nosso Blog em http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs  
Visite a nossa página Facebook em http://www.facebook.com/schwabfound 
Faça o download do Social Investment Manual e do Corporate Governance Manual  
Nominate nomeie um empreendedor social através do nosso sítio website

 
Acerca da Fundação Schwab  
A Schwab Foundation for Social Entrepreneurship foi fundada por Klaus Schwab, Fundador e Presidente Executivo do World Economic Forum, e 
pela sua mulher, Hilde. Desde a sua criação em 2000, a Fundação tem vindo a identificar os maiores empreendedores sociais do mundo e 
envolve uma comunidade de 200 laureados na promoção da inovação social em colaboração com instituições empresariais, governamentais e 
académicas. Empreendedores sociais selecionados da rede da Fundação Schwab participam nos eventos do World Economic Forum, 
proporcionando assim oportunidades únicas para estabelecerem ligações com líderes empresariais, políticos e dos meios de comunicação. 
http://www.schwabfound.org. Siga a Fundação Schwab no Twitter em www.twitter.com/schwabfound 

 

O World Economic Forum  é uma organização internacional independente empenhada na melhoria da situação mundial através do 

envolvimento de agentes comerciais, políticos, académicos e outros líderes da sociedade na formação das agendas global, regional e 

da indústria. Constituído como fundação sem fins lucrativos em 1971 com sede em Genebra, na Suíça, o Forum não está ligado a nenhum 

interesse político, partidário ou nacional (www.weforum.org). 

 

 

http://www.schwabfound.org/
http://www.twitter.com/schwabfound
http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs
http://www.facebook.com/schwabfound
http://bit.ly/oKakBe
http://bit.ly/LNhbvP
file://colsan3.weforum.local/share/SCHWAB%20FOUNDATION/Schwab%20Foundation%20private/Communication%20and%20Press/WEF%20Intranet%20v3%20-%20Nominate%20Outstanding%20Social%20Entrepreneurs%20-%2024/08/2012
http://www.schwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurs/SocialEntrepreneuroftheYear/GlobalSelectionProcess/index.htm
http://www.schwabfound.org/sf/SocialEntrepreneurs/SocialEntrepreneuroftheYear/GlobalSelectionProcess/index.htm
http://www.schwabfound.org/
http://www.twitter.com/schwabfound

