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Anúncio SIGEF 2014 

 
O Fórum de Inovação Social e Ética Global é uma das muitas iniciativas da Horyou para promover 
o bem social a todos os níveis: local nacional e internacional. 
 
Nova York, NY (PRWEB) 18 de Junho de 2014 – Horyou, a Rede Social Orientada à Ação pelo Bem 
Comum, tem o prazer de anunciar a primeira edição do Fórum de Inovação Social e Ética Global 2014 
(SIGEF 2014). Este evento ocorrerá em Genebra, Suíça, de 22 a 24 de Outubro de 2014, no Centro 
Internacional de Conferências de Genebra (CICG). 
 
A 18 de Dezembro de 2013, Horyou anunciou o lançamento oficial da sua plataforma beta pública. Desde 
então conta com mais de 300 organizações (não lucrativas, fundações e associações) e mais de 100 
personalidades. A atual rede de membros compreende mais de 50 nacionalidades diferentes.  
 
Horyou promove uma abordagem humanista da tecnologia, através de uma plataforma online que encoraja 
os seus membros a transformar ideias em ações e projetos em realizações. “Como rede social global, 
queremos oferecer a todos os utilizadores Internet um lugar onde as ideias, os conhecimentos e as ações 
podem se partilhadas, ouvidas e difundidas. O nosso objetivo é instaurar o conceito de rede social com 
propósito, na vanguarda das mídia sociais. Além disso, com iniciativas como o SIGEF 2014, contribuímos 
ativamente para promover o bem social”, diz o Fundador e CEO, Yonathan Parienti.  
 
SIGEF 2014 consistirá na plataforma cultural adequada para a expandir estrategicamente a rede das 
partes interessadas, promover parcerias públicas e privadas, implementar medidas de ação locais e 
soluções sustentáveis inovadoras. “De momento estamos a contatar patrocinadores a nível mundial, com 
reconhecido compromisso e prática de RSE. Em paralelo, recebemos respostas positivas de várias 
organizações líderes e personalidades envolvidas na inovação social e ética global. A nossa audiência 
inclui também estudantes, projetos sociais inovadores e o público em geral”, acrescenta Yonathan. 
 
As iniciativas e eventos Horyou continuarão ao longo do ano, com o lançamento do seu programa de mídia 
para organizações e participantes socialmente envolvidos. Como comenta Yonathan “Horyou apoia 
organizações através da sua plataforma e também da sua equipa de mídia, que produz documentários 
sobre as causas e ações delas. Nas próximas semanas vamos disseminar a primeira série de oito 
documentários Horyou através de vários canais (screening, projeções ao vivo, etc).” 
 
Sobre Horyou: 
 
Horyou é a rede social orientada à ação pelo bem comum onde os Apoiantes, Organizações e 
Personalidades apoiam e promovem a solidariedade através de ações, enquanto defendem uma 
abordagem humanista da tecnologia. Horyou fornece funcionalidades engenhosas para promover novas 
formas de interação. Nós representamos uma nova filosofia Internet, onde as redes sociais ajudam as 
ideias nobres a evoluir em ações. Vamos Sonhar, Inspirar e Agir. 

Horyou está localizada a nível mundial em Genebra, Paris e Nova York. 

 
 
Visite-nos: www.horyou.com 
Para mais informações e atualizações: www.sigef2014.com 

Mídia: 
press@horyou.com 

contact@sigef2014.com  
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