
 
Inscrições abertas para o concurso de fotografia do CGAP 2015 

WASHINGTON, 23 de junho de 2015 /PRNewswire/ -- No momento em que o CGAP comemora 10 anos 
destacando com sucesso excepcional a fotografia de amadores e profissionais de todo o mundo, o seu 
Concurso de Fotografia anual de 2015 já está aberto às inscrições. 

Envie as suas inscrições para o Concurso de Fotografia do CGAP 2015 on-line antes de 9 de 
setembro de 2015. 

Ao longo da última década, o Concurso de Fotografia do CGAP, documenta as formas notáveis que o 
acesso a serviços financeiros formais pode melhorar a vida das pessoas pobres. Muita coisa mudou e 
evoluiu ao longo destes anos e plataformas inovadoras, tais como serviços financeiros digitais, oferecem 
esperança e desafio para os mais de dois bilhões de indivíduos sem conta bancária em todo o mundo. 

Para focalizar no espaço da inclusão financeira em mudança, o concurso deste ano vai se concentrar em 
quatro temas principais: serviços financeiros digitais; uso dos serviços financeiros pelas mulheres; 
microfinança para pequenas e médias empresas; e pequenos agricultores e suas famílias. As inscrições 
podem representar uma gama de produtos, instituições e abordagens dentro desses temas, e podem 
tocar em uma ampla variedade de questões sociais, econômicas, de desenvolvimento e tecnológicas. As 
inscrições são bem-vindas de todas as regiões, nos ambientes rurais e urbanos. 

Os vencedores anteriores incluem imagens impressionantes e criativas que foram apresentadas em 
importantes mídias globais. O The Guardian creditou ao concurso de 2014, que recebeu cerca de 5.000 
inscrições de 95 países, o "aumento da consciência sobre a importância do aumento do acesso a 
serviços financeiros", enquanto o Business Insider disse que o concurso destaca "fotos edificantes de 
empreendedores no mundo em desenvolvimento". 

Vários prêmios serão concedidos em 2015, inclusive primeiro, segundo e terceiro prêmios, bem como 
vencedores regionais e um vencedor da Escolha do Público determinado pelo voto popular. A votação 
acontecerá entre 10 de setembro e 17 de setembro. 

Ajude a mostrar ao mundo, através da fotografia, a "cara" da inclusão financeira e como o aumento do 
acesso a serviços financeiros pode melhorar a vida dos pobres. Envie suas fotos e compartilhe esse 
anúncio com suas redes. 

Sobre o CGAP 

O CGAP, Consultative Group to Assist the Poor (Grupo Consultivo de Assistência aos Pobres) é uma 
parceria global de 34 organizações líderes que buscam promover 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 de que os pobres precisam para melhorar as suas vidas. Mais informação 
em www.cgap.org. 

 

CONTATO: Esther Lee Rosen, erosen@worldbank.org, +1 (202) 458-0147 
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