
 

 

 

 

      
 

 

Nota de Imprensa      
 
 

Inscrições para Prêmio Empreendedorismo Sustentável para região 
Norte do País são prorrogadas 

 
 

 Candidatos têm até o dia 5 de janeiro de 2016 para inscreverem seus projetos 
 

 Serão R$ 100 mil em prêmios distribuídos entre os três melhores projetos 
 

 Prêmio faz parte do amplo Programa Amazônia 2020 em parceria com as nove 
universidades federais da região norte 

 
 
São Paulo, 7 de dezembro de 2015 – As inscrições para a segunda edição do  Prêmio 
Empreendedorismo Sustentável foram prorrogadas até 05 de janeiro de 2016. O Prêmio vai 
reconhecer os melhores projetos empreendedores que tratem da preservação do meio 
ambiente, economia reversa e extrativismo sustentável.  
 
Focado no compromisso de contribuir com o desenvolvimento sustentável do país, o 
Santander Universidades, lançou o concurso específico para os estudantes de graduação e 
pós-graduação de oito universidades federais da região norte: UFT, UFPA, UNIFAP, 
UFAM, UFAC, UFRR, UFRA e UFOPA.  
 
As inscrições dos projetos devem ser feitas no site 
www.santanderuniversidades.com.br/amazonia2020. As propostas passarão por uma 
avaliação e 36 semifinalistas serão selecionados para enviarem o plano de negócios. Os 
vencedores, que serão conhecidos dia 17 de março de 2016, em cerimônia em Belém, 
receberão prêmios nos valores de R$ 50 mil, R$ 30mil e R$ 20 mil, respectivamente para o 
primeiro, segundo e terceiro lugares. 
 
 
Programa Amazônia 2020 
Lançado em 2010, o Programa Amazônia 2020 é uma iniciativa única de apoio à 
comunidade acadêmica com mais de 100 mil professores e alunos beneficiados no norte 
do país. Até 2015, mais de 57 mil pessoas já foram impactadas com bolsas de estudos, 
seminários de direito penal internacional, espaços digitais, palestras de orientação 
financeira e a 1ª edição do Prêmio Empreendedorismo Sustentável.   
 
Em 2011, a Interbrand nomeou o Banco Santander como primeiro banco do mundo no 
ranking The Best Global Green Brands, O banco é a única empresa espanhola que 
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aparece no estudo, onde são valorizadas algumas atividades do Santander Universidades 
no Brasil, como a colaboração com universidades para colocar em prática os projetos de 
proteção ambiental e apoiar as comunidades locais. Também se destaca o programa 
Amazônia 2020 e o desafio Santander Sustainability Challenge, que convidou os 
estudantes brasileiros a identificar e sugerir soluções para problemas ambientais. 
 
Esta é mais uma iniciativa que integra o Plano de Apoio à Educação Superior (PAES) do 
Santander Universidades Brasil, estruturado em 4 eixos estratégicos: mobilidade, inovação 
e empreendedorismo, transferência tecnológica e apoios acadêmicos, com o objetivo de 
promover o desenvolvimento da educação superior de maneira estratégica, contribuindo 
com o progresso econômico e social nos 20 países onde está presente. 
 
 
Santander Universidades 
O Santander Universidades atua com investimentos no ensino, pesquisa e extensão, 
mobilizando toda a cadeia de valor da educação, com apoio a alunos, jovens profissionais, 
professores, pesquisadores, funcionários administrativos e instituições de educação 
superior.  
 
Com 20 anos de atuação em 20 países, o Santander Universidades possui mais de 1200 
convênios com universidades de todo o mundo, sendo cerca de 450 parceiras somente no 
Brasil. Desde a criação, em 1996, o Santander Universidades é o eixo de atuação social do 
banco e já destinou mais de um bilhão de euros em diversas iniciativas e projetos 
universitários e tem o compromisso de investir mais de 700 milhões de euros até 2018.   
 
 
Relações com a Imprensa  
(11) 3553-2623 / 5157 / 7366 / 5244 / 7061  
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