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A Fundação Schwab para Empreendimento Social Anuncia os nomes dos 

Empreendedores Sociais de 2014 

 

 A Fundação Schwab anunciará os nomes dos Empreendedores Sociais do ano de 2014 em uma sessão 

transmitida ao vivo no dia 24 de Março às 13:00 EST/18:00 CET em colaboração com, The Huffington Post. 

 Trinta e sete empreendedores sociais trabalhando na área da saúde, educação, emprego e  meio ambiente  

juntar-se-ão à rede de  empreendedores sociais notáveis da Fundação Schwab. 

 Saiba mais sobre a Fundação Schwab no site www.schwabfound.org 

 

Nova Iorque, 24 de Março de 2014 – Trinta e sete Empreendedores Sociais foram escolhidos pela Fundação 

Schwab para serem os Empreendedores Sociais do ano de 2014. Os vencedores foram selecionados por suas 

visões inovadoras e o seu potencial impacto global. Os nomes dos premiados serão anunciados durante a sessão 

transmitida ao vivo na The Huffington Post, na presença de Hilde Schwab, co-fundadora e presidente da Fundação 

Schwab para o Empreendedorismo Social. 

 

 “Os empreendedores sociais são aqueles que impulsionam as inovações que melhoram a qualidade de vida dos 

indivíduos no  mundo, e eles representam uma comunidade dinâmica que faz parte integrante do Fórum Econômico 

Mundial,” disse Hilde Schwab. “Portanto, é com grande prazer que anuncio os vencedores do prêmio Empresários 

Sociais da Schwab de 2014.. Os 37 proeminentes empreendedores sociais que nós selecionamos para a 

comunidade da Fundação Schwab este ano estão planejando modelos transformadores em parceria com o governo 

e alguns parceiros comerciais para gerar um verdadeiro crescimento inclusivo.” 

 

Os premiados de 2014 são: Seiko Adachi & Masue Katayama da Shinko Fukushikai (Japão); José Vicente 

Aguerrevere da Día Día Practimercados (Venezuela); Shaikh Saif Al Rashid da JITA (Bangladesh); A.T 

Ariyaratne & Vinya Ariyaratne da Sarvodaya (Sri Lanka); Patrick Awuah da Universidade Ashesi (Gana); 

Richard Barth & Mike Feinberg da KIPP Foundation (EUA); Shelly Batra da Operation ASHA (Índia); Marc 

Freedman da Encore (EUA); Erin Ganju da Room to Read (EUA); Ashifi Gogo da Sproxil (Nigéria); Sam 

Goldman, Donn Tice e Ned Tozun da D.light (EUA); Rupert Howes da Marine Stewardship Council (Reino Unido); 

Tim Jones da Artscape (Canadá); Martin Kariongi Ole Sanago do Institute for Orkonerei Pastoralists 

Advancements, IOPA (Tanzânia); Jay Kimmelman e Shannon May da Bridge International Academies (Quênia); 

Sasha Kramer da Sustainable Organic Integrated Livelihoods (Haiti); Javier Armando Lozano das Clinicas del 

Azucar (México); Nancy Lublin da Dosomething.org (EUA); Jean-Daniel Muller e Jean-Michel Ricard de Siel Bleu 

(França); Rosario Perez of Pro Mujer, Sanduk Ruit of Nepal Eye Program Tilganga Institute of Ophthalmology 

(Nepal); Gbenga Sesan do Paradigm Initiative Nigeria (Nigéria); Merula Steagall da Associação Brasileira de 

Linfoma e Leucemia (Brasil); Patrick Struebi da Fairtrasa (Peru); Luis Szaran dos Sonidos de la Tierra (Paraguai); 

Adina Tal da Nalaga’at (Israel); Chris Underhill das BasicNeeds (Reino Unido); Chetna Vijay Sinha do Mann 

Deshi Bank e Mann Deshi Foundation (Índia); Charles Edouard Vincent da Emmaus Défi (França); e Allen Wilcox 

da VillageReach (Moçambique). 
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 “Um número crescente de corporações consideram que a desigualdade de renda e os problemas ambientais como 

as mudanças climáticas são ameaças fundamentais para seu crescimento a longo prazo” disse David Aikman, 

Diretor sênior do Fórum Econômico Mundial e Diretor da Fundação Schwab para o Empreendedorismo Social. 

“Muitos governos estão começando a repensar o modo de proporcionar bens e serviços que melhorem os 

resultados sociais. Vemos que outros grupos interessads do Fórum  são mais desejosos de aprender com modelos 

de inovação social e colaborar de maneira inovadora com os empreendedores sociais. Confio na confirmação desta 

tendência no futuro, e o Fórum Econômico Mundial  tem orgulho de ser um catalisador de parcerias  entre esses 

grupos de interessados em prol de mudanças sociais e ambientais.”  

 

Os premiados  tornar-se-ão parte da ampla comunidade de Empreendedores Sociais da Fundação Schwab, que 

inclui 250 notáveis empreendedores sociais de 60 países. Os Empreendedores Sociais da Fundação Schwab são 

completamente integrados aos eventos e iniciativas do Fórum Econômico Mundial. Eles contribuem ativamente 

para, e se beneficiam com as trocas em pé de igualdade com outros empreendedores sociais e com os mais altos 

dirigentes comerciais, governamentais, da sociedade civil e da mídia. 

 

Para propor um empreendedor social ou para se inscrever para a premiação de 2015, por favor visite o 

website www.schwabfound.org 

 

Notas para os Editores 

Visite nosso site http://www.schwabfound.org  

Siga_nos noTwitter http://www.twitter.com/schwabfound  

Visite nosso Blog http://www.forumblog.org/socialentrepreneurs  

Visite nossa página no Facebook http://www.facebook.com/schwabfound 

Baixe o Schwab Foundation’s Social Investment Manual e o Corporate Governance Manual 

Nomeie um empreendedor social no nosso website 

A respeito da Fundação Schwab 

A Fundação Schwab para Empreendedores Sociais foi fundada por Klaus Schwab, Fundador e Diretor Executivo do Fórum Econômico Mundial, 

e sua esposa, Hilde. Desde seu início em 2000, a Fundação identificou os principais empreendedores sociais do mundo e envolveu a 

comunidade de 200 premiados para desenvolverfomentar inovações sociais em colaboração com corporações, governos e entidades 

acadêmicas. Os empreendedores sociais selecionados pela Fundação Schwab  participam de eventos do Fórum Econômico Mundial, que lhes 

proporcionam oportunidades impares para entrar em relações com líderes empresariais, políticos e da mídia. 

 

http://www.schwabfound.org. Siga a Fundação Schwab noTwitter www.twitter.com/schwabfound 

 

O Fórum Econômico Mundial é uma organização internacional independente, comprometida ccom a melhoria da situação do mundo, por 

intermédio do engajamento de líderes empresariais, políticos, acadêmicos e outros em parcerias, para moldar as agendas global, regional e 

industrial.  

Incorporada como uma fundação sem fins lucrativos em 1971 e sediada em Genebra, na Suíça, o Fórum não é vinculado a nenhum 

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

 

 

Se não desejar mais receber os comunicados à imprensa do Fórum Econômico Mundial, clique aqui  here. 
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