
Inscrições abertas para o concurso de fotografia do CGAP 2014 

WASHINGTON, 2 de julho de 2014 /PRNewswire/ -- O concurso anual de fotografia do CGAP, cujo 
objetivo é ressaltar fotografias de destaque de amadores e profissionais do mundo todo, retratando a 
inclusão financeira, já está aberto às inscrições. 

Para visualizar os recursos de multimídia associados com este comunicado, por favor, 
visite:http://www.multivu.com/players/English/7065952-cgap-2014-photo-contest-financial-inclusion 

Logo - http://photos.prnewswire.com/prnh/20110412/MM81963LOGO 

Envie suas inscrições para o Concurso de Fotografia do CGAP 2014 on-line em CGAP.org antes 
de 8 de outubro de 2014. 

O CGAP está à procura de fotos que ilustrem as formas notáveis que o acesso a uma variedade de 
serviços financeiros, como poupança, seguros, pagamentos e de crédito, podem ajudar as pessoas 
pobres a gerir as suas complexas situações financeiras. Os serviços financeiros móveis são uma 
ferramenta que milhões de pessoas pobres usam para melhorar suas vidas, mas eles não são a única 
opção. Os grupos de poupança de base comunitária, pequenas empresas e microfinanças são outros 
exemplos de inclusão financeira em ação. As inscrições para o Concurso de Fotografia do CGAP podem 
representar uma gama de produtos, instituições e abordagens e podem atingir uma ampla variedade de 
questões sociais, econômicas, tecnológicas e de desenvolvimento. As inscrições de todas as regiões são 
bem-vindas, em ambas as áreas rural e urbana. 

Os vencedores anteriores incluíram imagens impressionantes e criativas que foram compartilhadas com 
as organizações que trabalham na inclusão financeira e na mídia global. O concurso de 2013 foi o mais 
competitivo até hoje, com 3.890 inscrições de mais de 90 países. As fotos vencedoras do ano 
passado receberam excelente exposição globalmente e foram destaque nas galerias on-line da BBC 
Mundo, BBC Vietnam, Huffington Post e Business Insider, para citar algumas. 

Muitos prêmios serão introduzidos em 2014, inclusive um primeiro, segundo e terceiro prêmios, bem 
como um vencedor da Escolha do Público determinado pelo voto popular. 

Ajude-nos a mostrar ao mundo, através da fotografia, como a inclusão financeira pode melhorar a vida 
dos pobres, enviando suas fotos e compartilhando esse anúncio com suas redes.Envie suas fotos 
hoje e compartilhe o anúncio do concurso com suas redes. 

Sobre o CGAP 

CGAP, Consultative Group to Assist the Poor (o Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres) é uma 
parceria global de 34 organizações líderes que buscam avançar a inclusão financeira. O CGAP 
desenvolve soluções inovadoras por meio de pesquisa prática e envolvimento ativo com prestadores de 
serviços financeiros, políticos e financiadores para permitir abordagens em escala. Com sede no Banco 
Mundial, o CGAP combina uma abordagem pragmática para o desenvolvimento do mercado 
responsável, com uma plataforma de defesa baseada em evidências para aumentar o acesso aos 
serviços financeiros que os pobres precisam para melhorar as suas vidas. Mais informação 
em www.cgap.org. 

 

CONTATO: Erin M. Scronce, tel.: +1.202.473.3082, e-mail: escronce@worldbank.org 
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