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Siemens alarga prazo de candidaturas
para o “empowering people. Award 2015”
Fundação Siemens procura soluções técnicas para melhorar o
abastecimento básico a regiões em vias de desenvolvimento
Investigadores e equipas de desenvolvimento são convidados a
apresentar as respectivas inovações low-tech numa de oito categorias
200.000 Euros em prémios
Candidaturas podem ser entregues até 15 de Janeiro
A Fundação Siemens alargou o prazo de entrega de candidaturas para o
“empowering people. Award 2015”, iniciativa que pretende distinguir soluções
tecnológicas inovadoras que ajudem países em vias de desenvolvimento. Os
interessados têm agora até dia 15 de Janeiro para submeter, online, os seus
produtos e soluções tecnológicas e habilitar-se a 200 mil euros em prémios.

A competição da Siemens Stiftung convida investigadores e promotores a
apresentar inovações low-tech numa de oito categorias de fornecimento básico:
Água e Água Residual, Energia, Alimentação e Agricultura, Gestão de
Desperdícios, Saúde, Acolhimento, Educação, Informação e Comunicação.

Estes produtos devem contribuir para melhorar as vidas de algumas das regiões
mais pobres do mundo e, inseridos em modelos de empreendedorismo social,
devem ser sustentáveis para indivíduos e comunidades inteiras.

Os projectos inscritos serão apreciados por um júri internacional e interdisciplinar e
os vencedores receberão prémios monetários e a avaliação dos seus projectos por
peritos.
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O vencedor do primeiro prémio receberá 50.000 euros, o segundo prémio é de
30.000 euros e o terceiro de 20.000 euros. Além disso, os 20 finalistas serão
premiados com 5.000 euros cada. Será também concedido um Community Prize a
um participante escolhido pela comunidade online empowering people, que é
altamente empenhada e está espalhada por todo o mundo. O vencedor desse
prémio receberá equipamentos de hardware no valor de 3.000 euros.

A Siemens convida todos os que queiram participar indiretamente nesta iniciativa a
nomear o projecto da sua eleição através do Twitter ou do Facebook, adicionando a
hashtag #ENTERepA2015.

Mais informações em www.empowering-people-network.org
“empowering people. Network” no Facebook:
www.facebook.com/EmpoweringPeopleNetwork
No Twitter: www.twitter.com/Emp_Ppl_Award
Hashtag oficial: #epA2015
Contactos para jornalistas:

M Public Relations
Ana Torres Pereira | +351 93 826 84 84 | e-mail: atp@mpublicrelations.pt
José Almeida Ribeiro | +351 91 981 12 16 | e-mail: jar@mpublicrelations.pt

Sobre a Fundação Siemens
A Siemens Stiftung opera nos campos de serviços básicos, educação e cultura. Como fundação operativa,
desenvolvemos os nossos próprios projetos e participamos neles a longo prazo. Com a cooperação dos nossos
parceiros, procuramos ajudar as pessoas a melhorarem as respetivas condições de vida. Assim, tentamos
capacitar comunidades que funcionam e em que as pessoas podem ter uma vida boa. Empenhamo-nos em
projetos internacionais, transparentes e visando um impacto. O enfoque geográfico do nosso trabalho é em regiões
em África e na América Latina, assim como na Alemanha e em outros países europeus.
Website da Siemens Stiftung: www.siemens-stiftung.org
Sobre a Siemens Angola
A Siemens tem actividade permanente em Angola desde os anos sessenta. Actualmente está localizada no Belas
Business Park, em Talatona, Luanda, e conta com cerca de 50 colaboradores. A Empresa tem investido na sua
presença em Angola para contribuir activamente no desenvolvimento tecnológico, social e económico do país. Para
mais informações, por favor consulte www.siemens.co.ao
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