
1

COMUNICADO DE IMPRENSA

Cinco pessoas inspiradoras homenageadas como Jovens Laureados dos 
Prêmios Rolex na Royal Society de Londres
Os Prêmios distinguem jovens inovadores do mundo todo

Londres, 17 de novembro de 2014 – Cinco jovens extraordinários receberão hoje na Royal Society 

de Londres (a academia científica mais antiga do mundo ainda existente) uma homenagem como 

Jovens Laureados dos Prêmios Rolex de Empreendedorismo 2014 por diversos projetos que 

abrangem desde a triagem neonatal para detectar deficiências auditivas, passando pela exploração 

dos tepuis da América do Sul, até a luta contra um dos problemas mais graves enfrentados pela 

humanidade: o uso inadequado de antibióticos.

Os Jovens Laureados, procedentes de Camarões, Índia, Itália, Ruanda e Arábia Saudita, serão 

homenageados perante um público formado por altos empresários e grandes personalidades do 

âmbito das ciências, da tecnologia e do meio ambiente no Reino Unido.

Estes cinco jovens pioneiros foram selecionados por um Júri internacional de oito especialistas 

eminentes que analisaram uma lista de finalistas resultante da seleção de 1.800 candidatos de 

129 países. Cada laureado receberá 50.000 francos suíços para levar adiante seu projeto, um 

cronômetro Rolex e uma campanha publicitária mundial para as suas iniciativas.

Embora os prêmios Rolex de Empreendedorismo tenham sido instituídos em 1976, a Rolex 

introduziu em 2009 a série de prêmios para Jovens Laureados, com a finalidade de incentivar 

a próxima geração de líderes decididos a contribuir com uma mudança benéfica para as suas 

comunidades e para o mundo em geral. Os ganhadores deste ano demonstram uma vez mais a 

coragem dos jovens visionários para enfrentar grandes desafios. Estes são os premiados: 

Neeti Kailas, 29, Índia – visa aumentar substancialmente a triagem auditiva neonatal para 

detecção de perda auditiva com o auxílio de um aparelho de baixo custo e não invasivo projetado 

para ser utilizado em locais com escassos recursos, e criar uma rede associada de profissionais 

de saúde na Índia capaz de diagnosticar ou tratar a surdez.

Olivier Nsengimana, 30, Ruanda – vem promovendo a criação dos grous coroados orientais, aves 

ameaçadas de extinção e mantidas em cativeiro em Ruanda, bem como uma iniciativa para a sua 

colocação em liberdade e uma campanha que inspire uma nova geração de conservacionistas.

Francesco Sauro, 30, Itália – explora as vastas cavernas de quartzito das fabulosas montanhas em 

forma de mesa da América do Sul, na fronteira do Brasil com a Venezuela, descobrindo mundos 

excepcionais que evoluíram de modo isolado ao longo de milhares de anos.
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Arthur Zang, 26, Camarões – inventou o que parece ser o primeiro tablet médico da África e vai 

permitir que os profissionais de saúde das zonas rurais enviem os resultados de exames cardíacos 

para especialistas do coração através da rede de telefonia celular.

Hosam Zowawi, 30, Arábia Saudita – está desenvolvendo testes rápidos para detectar a 

presença de bactérias resistentes a antibióticos, atualmente consideradas uma ameaça mundial 

para a saúde humana. Ele também pretende criar uma campanha de conscientização de alcance 

regional para alertar sobre os perigos do uso excessivo ou inadequado dos antibióticos.

“Os Jovens Laureados formam parte de uma nova geração de jovens inovadores que estão 

decididos a transformar o mundo e a contribuir ao bem-estar dos demais seres humanos”, declara 

Rebecca Irvin, diretora de programas filantrópicos da Rolex.  “Estão especialmente envolvidos nos 

assuntos que afetam os seus países, são grandes pioneiros e se valem da tecnologia para alcançar 

os seus objetivos”.

Com os ganhadores de 2014, são 130 pessoas que desenvolvem projetos em mais de 60 países, 

com um espírito empreendedor e uma preocupação pelo meio ambiente e a humanidade que 

ganharam o apoio e o reconhecimento dos Prêmios Rolex ao longo dos últimos 38 anos em 

áreas entre as quais se incluem a ciência e a saúde, a tecnologia aplicada, a exploração e o 

descobrimento, o meio ambiente e a conservação do patrimônio cultural.

Programas de filantropia Rolex

Os Prêmios Rolex de Empreendedorismo foram criados em 1976 para marcar o cinquentenário do 

Rolex Oyster, primeiro relógio impermeável do mundo. O programa financia projetos novos e em 

andamento desenvolvidos por indivíduos pioneiros que propõem respostas aos grandes desafios 

do mundo atual na busca por um mundo melhor. Os Prêmios Rolex de Empreendedorismo e o 

programa Mestre e Discípulo são as duas principais iniciativas filantrópicas da Rolex. O programa 

Mestre e Discípulo reúne, desde 2002, grandes mestres e jovens talentos em sete disciplinas, para 

que desenvolvam uma colaboração individualizada durante um ano. 

Para mais informações sobre os Prêmios Rolex de Empreendedorismo, acesse 

rolexawards.com 

Contato:

Anne-Sophie de Guigné

The Rolex Awards for Enterprise

P.O. Box 1311, 1211, Geneva 26, Switzerland

Tel: +41 22 302 22 00; Tel: +41 22 302 76 88 (linha direta) 

anne-sophie.deguigne@rolex.com
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