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Sobre o
SIGEF 2014
O Fórum de Inovação Social e Ética 
Global (SIGEF 2014) reuniu um 
público universal e diversificado, 
organizações internacionais (ONGs, 
Fundações e Associações), 
palestrantes que apoiam e 
promovem ações de solidariedade, 
tecnologias construtivas e a ética em 
todas as disciplinas.

O SIGEF 2014 foi a plataforma ideal 
para repensar o futuro identificando 
os desafios do nosso tempo, 
oferecendo resposta e delineando 
novas soluções para um 
desenvolvimento verdadeiramente 
sustentável. Este fórum foi realizado 
do 22 ao 24 de Outubro em Genebra, 
no Centro Internacional de 
Conferências de Genebra (CICG).

A primeira edição do SIGEF foi 
organizada pela Horyou a fim de dar 
mais visibilidade aos projetos, ações e 
organizações que contribuem para o 
avanço da inovação social e da ética 
global no mundo.

Ao organizar este fórum, Horyou, a 
rede social para as ações de 
solidariedade, quis promover uma 
ferramenta rica e construtiva ao 
serviço da interação social, tanto na 
esfera virtual quanto no mundo real, 
a fim de compartilhar ideais, 
inspirações e ações positivas. 
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O SIGEF 2014 contou com a participação de mais de cinquenta 
organizações mundiais que promovem ações de solidariedade e 
trinta palestrantes internacionais, que discutiram durante seis 
sessões plenárias sobre os principais desafios que a nossa 
sociedade está enfrentado. Oito ateliês reuniram o público em 
geral, acadêmicos, profissionais, estudantes e mídia, no âmbito 
de aprofundar a reflexão sobre as principais áreas temáticas. 
Mais de vinte empreendedores sociais apresentaram seus

projetos socialmente inovadores, para os quais foram 
concedidos dois prêmios. SIGEF 2014 teve uma sessão dedicada 
à apresentação dos documentários realizados pela Horyou TV, 
mostrando organizações da plataforma Horyou. Finalmente, o 
Prêmio SIGEF 2014 homenageou as ações de cinco 
personalidades internacionais, que se distinguiram por suas 
ações de solidariedade.
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Personalidades

CONTRIBUIÇÃO HUMANITÁRIA 
Dr. Georges Bwelle

ASCOVIME (Camarões)
Dr. Georges Bwelle é um cirurgião Camaronês, que 

oferece atendimento médico e cirurgias gratuitas às 
pessoas que não podem aceder a cuidados médicos.  

ARTES E EDUCAÇÃO PARA TODOS 
Touraya Bouabid

AMESIP (Marrocos)
Touraya Bouabid  ajuda a jovens marroquinos que 
sofrem de exclusão e de precariedade a encontrar o 

seu potencial, através da formação educacional.

INCLUSÃO SOCIAL 
Claire Mimboe Ndi-Samba

REPCAM (Camarões)
Claire Nimboe Ndi Samba ajuda as crianças e os 

pais separados pela a prisão a manter os laços 
familiares e reabilitarem-se após saírem da prisão.

MÚSICA PARA A CAPACITAÇÃO 
Chad Harper

Hip Hop Saves Lives (Estados Unidos)
Chad Harper desenvolveu um programa 

educacional para que as crianças se possam 
expressar através do Hip Hop.

ECOSSISTEMA E PRESERVAÇÃO 
 Julio Andrade

Agência Pick-Upau (Brasil)
Júlio Andrade defende uma relação respeitosa com 

o meio ambiente, promovendo a preservação de 
patrimônios culturais e naturais brasileiros..

Prêmios SIGEF 
Dois prêmios para projetos socialmente inovadores.

Prêmio do Público (8 000 CHF): Beyond Beanie (Bolívia)
Beyond Beanie é uma empresa social de roupas que vende chapéus e outros 
acessórios feitos por artesãos bolivianos, a fim de proporcionar às crianças 
necessitadas refeições, material escolar e uniformes escolares.

Prêmio  Coup d’Cœur (2500 CHF): Eaunergie (França)
EauNergie é uma empresa de engenharia elétrica que oferece soluções de 
fornecimento de água potável, com energia renovável.



As imagens são a linguagem universal. 
Estou certo de que essas imagens vão enriquecer as 
conexão humanas entre pessoas diferentes que se 

estão tornando contadores das suas próprias histórias. 
Para mim, a arte é a solução; 

mas especialmente, o coração é a solução.  

Reza Deghati
Fotojornalista e fundador da ONG Aina



(3 de Novembro) Horyou, a Rede do bem social, 
organizou o primeira edição do Fórum de Inovação 
Social e Ética Global

(21 de Outubro) Dia da abertura do Fórum de Inovação 
Social e Ética Global (SIFEF 2014), aqui

(16 de Outubro) SIGEF 2014 Ateliês temáticos e 
exposição Fotográfica de Inovação Social

(8 de Outubro) O Fórum de Inovação Social e Ética Global 
(SIGEF 2014) anuncia os principais palestrantes. 

(16 de Setembro) O Fórum de Inovação Social e Ética 
Global (SIGEF 2014) anuncia o apelo a Projetos 
Inovadores. 

(18 de Julho) Horyou, a rede do bem Social anuncia o 
SIGEF 2014.

Os comunicados de imprensa do SIGEF 2014 estão 
disponíveis em oito línguas, no nosso site

Comunicados 
de Impresa

www.sigef2014.com
http://www.prnewswire.com/news-releases/dia-de-abertura-o-forum-de-inovacao-social-e-etica-global-sigef-2014-chegou-279875352.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/sigef-2014-estao-prontos-os-workshops-socialmente-inovadores-e-o-hub-cultural-279447162.html
http://www.prnewswire.com/news-releases/o-forum-de-inovacao-social-d-etica-global-sigef-2014-anuncia-os-seus-palestrantes-chave-278496171.html
http://noticias.r7.com/dino/tecnologia-e-ciencia/forum-de-inovacao-e-etica-global-sigef-2014-anuncia-a-sua-convocacao-de-projetos-socialmente-inovadores-16092014
https://dla4rghr0tv46.cloudfront.net/wp-content/uploads/2014/10/PDF-7-PR-JUNE-18-2014_FINAL_PT.pdf




Cobertura Mídia
 Para acessar os artigos, clique nós logos

Para mais artigos, acesse nosso site ou entre em contato conosco.

www.sigef2014.com/press-coverage/
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TWITTER

2,151,073 Reach#SIGEF2014

2,792,768 Impressions#Social Good

6,781,813 Time Deliveries#Horyou

#Socinn

TOP #



Há uma boa oportunidade 
para trazer mais

empresários, mais negócios e 
a força de mercado para o 

bom espaço social. Deixe-nos 
ajudar as empresas e 

empresários a descobrir como 
este negócio pode fazer o bem.

 Kate Ahern
VP de Inovação Social da Fundação Case





PARCEIROS FUNDADORES

Parceiros SIGEF2014

PARCEIROS DE MIDIAS



Eu quero alcançar algo 
para o bem. Eu já tenho, 
mas obviamente ainda 

não resolveu o 
problema, por isso mais 

tem que ser feito. 

Richard Stallman
Fundador da Fundação Free Software



Para mais informações : 

media@sigef2014.com




