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A Fundación MAPFRE é a instituição sem fins lucrativos da MAPFRE, que contribui para a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas e o progresso da sociedade.

A forma na qual a Fundación MAPFRE desenvolve este compromisso com a sociedade é 
através de programas e atividades multinacionais principalmente em:

• Grupos mais desfavorecidos, aos quais é dedicada atenção especial.

• Favorecer o acesso dos cidadãos à Cultura, Artes e Letras.

• Trabalhar para promover a redução de lesões involuntárias que podem ocorrer no
trânsito, em casa, no esporte ou lazer.

• Promover a saúde, incentivando hábitos e estilos de vida saudáveis.

• Difunde conhecimentos sobre seguros e previdência social.
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1. PRÊMIOS SOCIAIS FUNDACIÓN MAPFRE

Os Prêmios Sociais Fundación MAPFRE —de âmbito internacional, periodicidade anual e 
pelo valor de 90.000 euros (3 prêmios de 30.000 euros cada um)— reconhecem a pessoas, 
instituições e projetos que compartilham o compromisso de melhorar a sociedade através de 
ações destacadas nos assuntos que são objeto de nossso interesse há mais de quarenta anos.

Nesta edição 2023 são estabelecidas as seguintes categorias:

• Prêmio a toda uma vida profissional José Manuel Martínez Martínez.

• Prêmio à melhor instituição por sua trajetória social.

• Prêmio ao Melhor Projeto ou Iniciativa por seu Impacto Social.

Para optar a estes prêmios é preciso inscrever-se na/s categoria/s de interesse através 
do site e apresentar os documentos indicados.

Na gala de entrega dos Prêmios Sociais também será entregue o Prêmio internacional 
de seguros Julio Castelo Matrán. Este prêmio é bienal e pelo valor de 30.000 euros.

PRÊMIO POR TODA UMA VIDA PROFISSIONAL JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Reconhecimento a uma pessoa pela sua trajetória  profissional a serviço da sociedade, 
dedicando também tempo e esforço para apoiar as causas solidárias.

Será reconhida uma pessoa que tenha destacado por sua excelência no 
desenvolvimento de sua trajetória profissional, por contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade, no âmbito econômico, cultural, da saúde, pesquisa, meio ambiente, justiça 
social, etc., para construir um presente e um futuro mais humanos. 

Será avaliada a generosa dedicação do candidato à sua atividade profissional, assim 
como os benefícios para a sociedade e seu apoio a causas solidárias.

Valor: 30.000 €
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PRÊMIO À MELHOR INSTITUIÇÃO POR SUA TRAJETÓRIA SOCIAL

Reconhece os méritos de uma instituição ou organização que realiza um excelente 
trabalho com grande impacto social, em algumas das atividades em que a Fundación 
MAPFRE desenvolve seu compromisso com a sociedade.

Poderão candidatar-se ao prêmio as instituições ou organizações que tenham realizado 
ações relevantes e efetivas em matéria social, cultural, de segurança e prevenção de 
acidentes, de saúde ou na promoção de hábitos saudáveis.

Serão aplicados os seguintes critérios para selecionar a instituição premiada:

• Resultados reais obtidos.

• Relevância social do trabalho desenvolvido pela instituição.

• Sinergias com outras pessoas ou instituições.

Valor: 30.000 €

PRÊMIO AO MELHOR PROJETO OU INICIATIVA POR SEU IMPACTO SOCIAL

Prêmio para um projeto ou iniciativa relevante realizada por uma instituição ou organização 
e com grande impacto social, em algumas das atividades nas quais a Fundación MAPFRE 
desenvolve seu compromisso com a sociedade.

Podem concorrer ao prêmio as instituições ou organizações que tenham realizado 
um projeto relevante com alto impacto na sociedade em matéria social, cultural, de 
segurança e prevenção de acidentes, saúde ou promoção de hábitos saudáveis.

Os seguintes critérios serão avaliados para a seleção do projeto:

• Resultados reais obtidos.

• Relevância do projeto realizado.

• Sinergias com outras pessoas ou instituições.

• Grau de inovação do projeto ou iniciativa apresentada.

• Efeito multiplicador, isto é, facilidade de extensão da ação ou projeto a outras situações
similares.

Valor: 30.000 €
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PRÊMIO INTERNACIONAL DE SEGUROS JULIO CASTELO MATRÁN

Prêmio aos trabalhos científicos de singular importância relacionados com o seguro e 
previdência social. Este prêmio é bienal e esta convocação está em sua XI edição. 

Poderão se candidatar ao Prêmio pessoas ou instituições que tenham desenvolvido 
trabalhos científicos ou projetos de inovação significativos, cujos resultados 
contribuam para expandir a atividade seguradora na sociedade e que propiciem a 
estabilidade econômica e a solidariedade através do seguro ou da previdência social.

Serão avaliados:

• Trabajos científicos inéditos

• Trabajos publicados nos últimos quatro anos (devem ter sido realizados pelo candidato
depois de maio de 2019.)

• Em ambos os casos será considerada a possibilidade de transferência da atividade
para outros países ou regiões.

Esta categoria tem suas próprias regras e mecanismos para a seleção das candidaturas 
e vencedor do prêmio. Para mais informações, consulte o site da Fundación MAPFRE:

https://www.fundacionmapfre.com.br/

https://www.fundacionmapfre.org/
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2. REGRAS GERAIS DA CONVOCAÇÃO

2.1. INSCRIÇÃO

As pessoas e instituições interessadas em se apresentar a esta convocação devem 
realizar a pré-inscrição na categoria através do site, preenchendo o correspondente 
formulário, cujo link está disponível em https://www.fundacionmapfre.com.br/  .

O idioma pode ser espanhol, inglês ou português.

As candidaturas podem ser apresentadas pelos próprios candidatos, outras pessoas ou 
instituições.

Prazo de inscrição para todas as categorias: início 1 de março de 2023 (das 00h00 
Espanha, UTC+1) até o dia 31 de maio de 2023 (às 23h59 Espanha, UTC+2).

O solicitante deverá anexar ao formulário de inscrição os seguintes documentos, 
conforme cada categoria:

• Prêmio a toda uma vida profissional

 — Resumo sobre o candidato, em Word, máximo duas páginas um lado, destacando
sua história e suas realizações, pode incluir uma foto do candidato/a. Podem ser 
incluídos links de referência a sites e vídeos.

 — Currículum vitae do candidato (máximo de 10 páginas).

 — Relatório sobre o trabalho social desenvolvido pelo candidato em apoio a causas 
solidárias. Documento máximo 10 páginas por um lado e arquivo não superior a 
10Mb.

• Prêmio à melhor instituição por sua trajetória social

 — Anexar uma apresentação resumo, formato “.pptx”, máximo de 7 slides, incluindo
capa e contracapa, arquivo não superior a 10Mb com os aspectos mais relevantes 
e importantes da instituição. Podem ser incluídos links a sites ou vídeos com 
exemplos de seu trabalho.

 — Incluir um relatório detalhado (peso máximo do arquivo de 10Mb) sobre o trabalho 
desenvolvido nos últimos 2 anos e a relevância do realizado, com os seguintes 
detalhes:

https://www.fundacionmapfre.org
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a) Descrição da singularidade das ações realizadas pela instituição e seu grau
de inovação.
b) Resultados reais obtidos.
c) Sinergias com outras pessoas ou instituições.
d) Caso considerado adequado, acreditações com dados significativos:
relatórios de atividades, publicações, outros prêmios recebidos, etc.

• Prêmio ao melhor projeto ou iniciativa por seu impacto social

 — Anexar uma apresentação resumo no formato “.pptx”, máximo 7 slides, incluindo
capa e contracapa, arquivo não superior a 10Mb, indicando os aspectos mais 
relevantes e importantes do projeto apresentado . Podem ser incluídos links aos 
sites ou vídeos com exemplos do trabalho.

 — Incluir um relatório detalhado (máximo do arquivo de 10Mb) sobre os aspectos 
mais significativos e relevantes do projeto desenvolvido, incluindo:

a) Resultados do projeto.
b) Grau de inovação e originalidade do projeto ou iniciativa apresentada.
c) Sinergias do projeto com outras pessoas ou instituições.
d) Facilidade de extensão da ação ou projeto para outras situações similares.

• Prêmio internacional de seguros Julio Castelo Matrán

Este prêmio é regido exclusivamente pelas regras, que, como indicado acima, estão 
disponíveis no site da Fundación MAPFRE, link: 

https://www.fundacionmapfre.com.br/premios-bolsas/premios-sociais/

Além dos documentos específicos de cada categoria, todos os candidatos 
pré-selecionados devem apresentar:

• Cópia do RG, passaporte ou cédula de identidade do candidato e do código de
identificação fiscal (CIF), no caso de pessoa jurídica.

• Qualquer outra informação ou esclarecimento exigido pela ualquier otra información o
aclaración requerida por Fundación MAPFRE.

https://www.fundacionmapfre.org/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/
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2.2 JURÍ E RESULTADO DA CONVOCAÇÃO

Quando finalizado o prazo de inscrição e analisados todos os documentos recebidos, 
o jurí designado pela Fundación MAPFRE para cada categoria se reunirá e decidirá,
selecionando um finalista e um suplente por cada uma delas.

As decisões do júri são definitivas. O júri terá capacidade para:

• Tomar as iniciativas que considere adequadas para verificar as informações sobre as
candidaturas apresentadas.

• De forma extraordinária, o júri pode ampliar o prazo de apresentação de documentos
para formalizar as candidaturas, sempre que esta decisão seja tomada antes do
anúncio dos prêmios. Tal ampliação será comunicada da forma considerada mais
apropriada.

• Declarar anulada a concessão de algum dos prêmios quando as candidaturas
apresentadas não satisfizerem os requisitos mínimos estabelecidos em cada
convocação.

• Retirar a condição de finalista e designar outros suplentes na hipótese de que o
primeiro finalista não compareça no evento de entrega do prêmio.

A decisão de cada um dos prêmios será divulgada a todos os participantes através dos 
meios de comunicação e do site da Fundación MAPFRE.

Nenhuma informação será fornecida sobre o processo de seleção ou sobre as outras 
candidaturas recebidas.

2.3 PRÊMIOS

Os prêmios serão entregues em um evento público a ser anunciado no site de 
Fundación MAPFRE e em seus perfis nas redes sociais. A entrega do prêmio nesta 
cerimônia é pessoal.

Cada uma das três categorias tem um valor econômico de 30.000 €, o Prêmio Julio 
Castelo Matrán também é pelo mesmo valor econômico.

Na cerimônia, cada premiado também recebe uma escultura desenhada pelo artista 
Rafael Muyor, exclusivamente para o evento.

A entrega do prêmio está sujeita ao regulamento fiscal em vigor na Espanha.
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2.4. OUTROS REQUISITOS A CONSIDERAR

1. Para adquirir a condição de vencedor do prêmio, as pessoas físicas ou instituições fina-
listas devem comparecer à entrega dos prêmios pessoalmente ou devidamente repre-
sentadas as pessoas jurídicas, respectivamente, bem como:

• Fornecer material gráfico (com direitos de reprodução) para a comunicação do
resultado e organização do evento.

• Realizar as entrevistas programadas com os meios de comunicação, pelo menos, na
véspera e no dia do evento de entrega do prêmio.

O não cumprimento destes requisitos pode ser motivo para a retirada da condição de 
finalista, a critério da Fundación MAPFRE. O prêmio passa para o próximo candidato 
selecionado como finalista suplente.

2. A entrega do prêmio está sujeita ao regulamento fiscal em vigor na Espanha.

3. Antes da cerimônia de entrega dos prêmios, devem também cumprir os requisitos da 
Lei Espanhola de Prevenção de Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo 
(Art. 10 da Lei 2010/18 de 304 de abril) e seu Regulamento (RD 2014/), para o qual 
serão obrigados a fornecer os seguintes documentos adicionais.
Os documentos adicionais acima indicados devem ser apresentados antes da 
cerimônia de entrega e pagamento do prêmio. A falta de entrega ou preenchimento 
parcial, leva à renúncia do prêmio pelo finalista.

4. Ao participar desta convocação, se considera que os participantes aceitam as regras 
estabelecidas.

5. A Fundación MAPFRE garante a confidencialidade das candidaturas e trabalhos 
apresentados para as diferentes categorias dos prêmios e cumpre totalmente a 
legislação em vigor sobre proteção de dados pessoais.

6. As solicitações e documentos apresentados para esta convocação sem sucesso, serão 
destruídos no mesmo prazo de três meses, após a divulgação pública do resultado.

7. Há informações complementares disponíveis sobre estes prêmios em
www.fundacionmapfre.org e pode ser contatado através do correio 
premiossociales@fundacionmapfre.org.

https://www.fundacionmapfre.org/media/premios-ayudas/premios/premios-fundacion-mapfre/bases-premios-sociales-blanqueo-pt.pdf
http://www.fundacionmapfre.org/
mailto:premiossociales%40fundacionmapfre.org?subject=


10

3. PRIVACIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

O candidato é informado e dá seu consentimento expresso, ao se registrar na presente 
convocação para inscrições, para o processamento de dados pessoais para a gestão de 
seu registro e participação nesta edição dos «PRÊMIOS SOCIAIS FUNDACIÓN MAPFRE», 
sendo a Fundación MAPFRE a instituição responsável pelo processamento.

Caso os dados fornecidos sejam de terceiros que não o solicitante, este garante que 
obteve e tem o consentimento prévio dos terceiros para a comunicação de seus dados e 
os informou previamente, sobre as finalidades do processamento, comunicações e 
outros termos previstos neste documento e nas Informações Adicionais sobre Proteção 
de Dados, que podem ser consultadas em  
https://www.fundacionmapfre.com.br/politica-privacidade/

Qualquer candidato registrado pode exercer seus direitos de acesso, retificação, 
exclusão, restrição, oposição e portabilidade de seus dados pessoais fornecidos, 
através do seguinte correio eletrônico: 
privacidadyprotecciondatos@fundacionmapfre.org, 
o mediante comunicación escrita para a Fundación MAPFRE, Área de Privacidade e 
Proteção de Dados, Paseo de Recoletos 23, 28004 Madrid.

https://www.fundacionmapfre.com.br/politica-privacidade/
mailto:privacidadyprotecciondatos%40fundacionmapfre.org?subject=





