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COMUNICADO DE IMPRENSA

A ROLEX LANÇA A ABERTURA MUNDIAL PARA AS INSCRIÇÕES AOS PRÊMIOS 

ROLEX DE EMPREENDEDORISMO 2016

Dez prêmios oferecidos a candidatos de todas as idades o 40º aniversário do programa

Londres, 18 de novembro de 2014 – A Rolex anunciou hoje a abertura para as inscrições 

aos Prêmios Rolex de Empreendedorismo 2016, no 40º aniversário da criação deste programa 

filantrópico internacional.

Em 2016, para celebrar as quatro décadas de existência da iniciativa, a Rolex vai oferecer cinco 

Prêmios para Laureados e cinco Prêmios para Jovens Laureados, pedindo a um júri independente 

de especialistas para escolher 10 indivíduos excepcionais que demonstrem que têm projetos 

pioneiros que vão beneficiar o mundo.

O júri vai reunir-se no começo de 2016. Os Laureados receberão 100.000 francos suíços cada um, 

e os Jovens Laureados 50.000 francos suíços cada um, para desenvolver os seus projetos. Eles 

também serão beneficiados com publicidade mundial e receberão um cronômetro Rolex.

“Nós esperamos receber propostas que demonstrem a energia criativa daqueles que têm um 

espírito excepcional de empreendedorismo e que querem mudar o mundo”, disse Rebecca Irvin, 

diretora de filantropia na Rolex.

Os Prêmios Rolex estão abertos a pessoas maiores de 18 anos, de qualquer nacionalidade cujo 

projeto inovador ajude a expandir o conhecimento do nosso mundo e melhore a qualidade de 

vida. Os projetos são reunidos de forma ampla nas áreas de ciência e saúde, tecnologia aplicada, 

exploração e descoberta, meio ambiente e patrimônio cultural.

Além de demonstrar um excepcional espírito de empreendedorismo, os candidatos devem procurar 

projetos que tenham uma proposta clara, sejam originais e tenham um impacto significativo. 

Processo de inscrição

Os candidatos aos prêmios Rolex podem apresentar as ideias de seu projeto em uma curta 

pré-inscrição on-line. O prazo final para as pré-inscrições é 31 de maio de 2015.

Somente os pré-inscritos, cujos projetos cumpram melhor os critérios de seleção, serão escolhidos 

pela Rolex para maiores considerações e serão convidados a apresentar uma inscrição completa. 

Os candidatos potenciais poderão se inscrever para os Prêmios Rolex de 2016 em 

rolexawards.com, onde encontrarão todos os documentos pertinentes.
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Sobre os Prêmios

Os Prêmios Rolex de Empreendedorismo foram criados em 1976 para comemorar o 50º aniversário 

do cronômetro Rolex Oyster, o primeiro relógio impermeável do mundo. Desde então, a Rolex 

concedeu 130 prêmios monetários para indivíduos, implementando projetos em mais de 60 países.

Em 2009, a Rolex lançou um programa para Jovens Laureados para financiar jovens empreendedores 

(com idade entre 18 e 30 anos) e seus projetos inovadores. O programa premia novas ideias brilhantes 

e encoraja a nova geração a enfrentar os desafios do futuro.

Para maiores informações, visite rolexawards.com/press ou entre em contato com: 

Anne-Sophie de Guigné

Prêmios Rolex de Empreendedorismo

P.O. Box 1311, 1211 Genebra 26, Suíça

Tel. +41 22 302 22 00, Tel. +41 22 302 76 88 (direto) 

anne-sophie.deguigne@rolex.com
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