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prêmios sociais 
fundación mapfre,  

um reconhecimento ao trabalho  

dos outros

pensar nos demais. buscar  

o bem-estar da sociedade. fazer do 

mundo um lugar melhor. isso é o que 

fazem as pessoas e instituições que 

são reconhecidas a cada ano em nossos 

prêmios sociais. 

e por isso estamos orgulhosos 

de promover estes prêmios que 

querem valorizar o compromisso e a 

solidariedade daqueles que, de forma 

altruísta, dedicam seu tempo e esforço 

aos demais. 

graças a todos eles, o mundo em que 

vivemos é um lugar melhor. 

Um momento da cerimônia  
dos Prêmios Sociais 2015. fundación mapfre  

social awards,  
in recognition of the work  

of others

think about others. seek well-being 

in society. make the world a better 

place. this is what the people and 

organizations do who are recognized 

every year in our social awards. 

and this is why we are proud to 

promote these awards that showcase 

the commitment and solidarity of 

people who selflessly dedicate their 

time and efforts to others. 

thanks to all of them, we all live  

in a better world. 

Fundación MAPFRE Social Awards

A moment during the  2015 Social Awards ceremony.
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somos movidos 
pela vocação  

de ajudar

O objetivo da Fundación MAPFRE é melhorar a qualidade 
de vida de nossa sociedade. Para isso, trabalhamos em áreas 
essenciais como saúde, prevenção e segurança viária, ação 
social, acesso à cultura e seguros.

Em toda nossa história, nas áreas em que trabalhamos e 
nos diferentes países em que estamos presentes, tivemos 
a oportunidade de conhecer e trabalhar com pessoas e 
organizações comprometidas com a mudança para melhorar a 
realidade que nos rodeia. 

Estes prêmios nascem da necessidade de destacar e agradecer o 
trabalho de tantas pessoas que também decidiram se envolver 
na enorme tarefa de melhorar este mundo.

“A Fundación Mapfre demonstra sua 

disposição de devolver à comunidade 

parte do que recebe e de incentivar as 

práticas mais avançadas e bem-sucedidas 

na promoção da saúde, seguros, ação 

social; prevenção e segurança viária 

entre pessoas e instituições”

Rainha Sofia (2015)

A rainha Sofia entregando o Prêmio de Melhor Iniciativa em Ação Social 2014 a Susana 
Camarero, diretora da Fundação Colors of Calcutá.we are genuinely 

moved by your 
willingness  

to help
Fundación MAPFRE’s goal is to improve living conditions in 
our society. In order to do this we also work in key areas such 
as health, accident prevention and road safety, social action, 
access to culture and insurance.

Throughout our history, in the areas where we take action and 
in the countries where we operate, we have had the opportunity 
to meet and work with people and organizations engaged in 
effecting change in order to improve the world around us. 

These awards arose out of the need to showcase and express our 
gratitude for the work of so many people who have also decided 
to take part in the mammoth task of improving this world.

“fundación mapfre demonstrates its 

determination to return to society 

part of what it receives and to 

incentivize the most advanced and 

successful practices in the field of 

health promotion, insurance, social 

action and accident prevention and 

road safety among individuals and 

institutions.”

 Her Majesty Queen Sofía (2015)

Fundación MAPFRE Social Awards

Her Majesty Queen Sofia presenting the Award for the Best Initiative in Social 
Action 2014 to Susana Camarero, director of the Colours of Calcutta Foundation.
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o mundo  
é nosso

O número de nomeações para nossos prêmios cresce 
constantemente a cada ano. Cada vez mais pessoas estão 
priorizando a solidariedade e o compromisso com a 
sociedade.

A Europa, os Estados Unidos e a América Latina são as áreas 
das quais recebemos mais propostas. A crescente projeção 
internacional destes prêmios nos incentiva a continuar 
trabalhando para tornar o mundo um lugar melhor.

“o reconhecimento da Fundación 

Mapfre com este prêmio nos incentiva 

a continuar e sem dúvida aumentará 

a divulgação deste projeto. Ainda 

temos muitos desafios a enfrentar, 

focados na ampliação da iniciativa e no 

aumento de seu impacto”

María Jesús Ledesma da Fundação EHAS, premiada em 2016  
por sua iniciativa “Gravidez Saudável” na Guatemala

O Projeto “O Dentista do Bem”, concedido em 2017,  
devolveu o sorriso a milhares de crianças no Brasil. the world  

is ours

The sheer number of entries to our awards grows exponentially 
every year. More and more people are prioritizing solidarity 
and social engagement with the rest of society.

We receive the most proposals from Europe, the United 
States and Latin America. The increasingly international 
reach of these awards spurs us on in our efforts to make the 
world a better place.

“this recognition from fundación 

mapfre today encourages us to keep 

going and will undoubtedly broaden 

the reach of this project. we still 

face numerous challenges focused 

on scaling-up the initiative and 

increasing its impact”

María Jesús Ledesma from the EHAS Foundation, award winner in 2016  
for their “Healthy Pregnancy” initiative in Guatemala

The “O Dentista do Bem” Project, awarded in 2017,  
has brought a smile back to thousands of children in Brazil.

Fundación MAPFRE Social Awards
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orgulhosos  
de nossos 
premiados

Todos têm um lugar em nossos Prêmios Sociais. Figuras 
públicas e pessoas anônimas, grandes projetos internacionais 
ou pequenas intervenções locais. Queremos reconhecer tanto 
pessoas conhecidas que dedicam seu tempo e dão voz àqueles 
que mais necessitam, como também pequenas associações 
que trabalham em comunidades locais ou em projetos que 
beneficiam de forma direta aqueles ao seu redor. 

“este prêmio me deu a oportunidade 

de atualizar as lições que aprendi ao 

longo da vida. uma é que é importante 

ajudar uns aos outros, e a outra é que 

realmente o melhor investimento que 

existe é o bem comum”.

Luis Rojas Marcos (2016)

Em sentido horário, a rainha Sofia (2015), Paco Arango da Fundação Aladina 
(2016), Carlos Alberto Ferlise da Organização Americana de Bombeiros (2017) 
e Antonio Huertas com os bombeiros voluntários da ONG Ajuda em Ação 
que participaram dos trabalhos de resgate do terramoto do Equador em 2015.

orgullosos  
we are so proud  

of our 
award winners

There is a place for everyone in our Social Awards. Public 
figures and anonymous persons, large-scale international 
projects or small local initiatives. We want to recognize both 
renowned persons who dedicate part of their time and provide 
their voice to those most in need as well as small associations 
working in local communities or on projects that directly 
benefit those around us. 

“this award has afforded me the 

opportunity to revisit the lessons i 

have learned throughout my life. one 

of those lessons is the importance of 

helping one another and the other is 

that the best investment we can make 

is in the common good”.

Luis Rojas Marcos (2016)

Clockwise, Her Majesty Queen Sofía (2015), Paco Arango de Fundación Aladina 
(2016), Carlos Alberto Ferlise from the Organization of American Firefighters 
(2017) and Antonio Huertas with the volunteer firefighters from the NGO Ayuda 
en Acción which took part in the rescue attempt following the earthquake in 
Ecuador in 2015.

Fundación MAPFRE Social Awards
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Entre as personalidades e instituições que receberam nossos 
prêmios, podemos destacar a rainha Sofia (2015), Emilio 
Aragón (2018) e Vicente del Bosque (2017) exemplos claros 
de compromisso e generosidade. Cientistas e intelectuais 
como Margarita Salas (2008) e Pedro Laín Entralgo (1995); 
profissionais médicos como o cardiologista Valentín Fuster 
(2016) e o psiquiatra Luis Rojas Marcos; associações que 
trabalham diariamente para a sociedade, como a AHEDYSIA 
(Associação Humanitária de Doenças Degenerativas, 
Síndromes da Infância e Adolescência) em 2010; organizações 
de solidariedade que concentram seus esforços em causar um 
impacto positivo na sociedade, como a Fundação Colors of 
Calcutá (2015); e projetos que lutam para promover hábitos 
de vida saudáveis, como o Cardiac Risk in the Young (2014) 
da Grã-Bretanha.

“Sempre tentei garantir que minha  

carreira estivesse ligada ao 

cumprimento desse compromisso social 

mínimo, que é exigido de todos”.

Vicente del Bosque, premiado em 2017

No sentido horário, Valentín Fuster e Luis Rojas Marcos (2016), Carolyn Kousky 
do Wharton Risk Management and Decision Processes Center da Universidade de 
Pennsylvania, USA (Prêmio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán, 2017), 
Vicente del Bosque (2017), Jumana Trad Yunés, Presidenta da Fundação Promoção 
Social da cultura (2015).

Among the public figures and institutions that have received 
our awards, we can highlight Her Majesty Queen Sofía (2015), 
Plácido Domingo (2014) and Vicente del Bosque (2017) clear 
examples of commitment and generosity. Our prestigious 
award-winners include scientists and intellectuals such 
as Margarita Salas (2008) and Pedro Laín Entralgo (1995); 
medical professionals such as the cardiologist Valentín Fuster 
(2016) and the psychiatrist Luis Rojas Marcos; associations 
that work on a daily basis for society, such as AHEDYSIA (the 
Humanitarian Association for Degenerative Diseases, Infant 
Syndromes and Adolescence) in 2010; charitable organizations 
whose work is geared towards having a positive impact on 
society, such as the Colours of Calcutta Foundation (2015); and 
projects that fight to promote healthy lifestyle habits, such as 
Cardiac Risk in the Young (2014) in Great Britain.

“in my career i’ve always striven  

to fulfill that minimum degree of 

social commitment that can be asked 

of any person.”

Vicente del Bosque, award winner in 2017

Clockwise, Valentín Fuster and Luis Rojas Marcos (2016), Carolyn Kousky from 
Wharton Risk Management and Decision Processes Center Pennsylvania University 
(USA), Vicente del Bosque (2017), Jumana Trad Yunés, President of the Fundación 
Promoción Social de la cultura (2015).

Fundación MAPFRE Social Awards
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O que significa para você uma vida profissional exemplar 
a serviço da sociedade e das pessoas?

 

“Acredito que nesta sociedade 

devemos trabalhar todos juntos” 

Nestes tempos, com tantas causas 

pendentes, se eu puder contribuir 

com meu grão de areia, somente meu 

grão de areia, se minha pequena ajuda 

for de alguma utilidade, seja bem-

vinda. Eu pretendo ser apenas mais 

uma peça no quebra-cabeça. 

Emilio Aragón (2018)

No sentido horário, Emilio Aragón (2018), Prêmio Lifetime Achievement, Jose 
Manuel Martínez Martínez; Mary’s Meals (2018), Prêmio à Melhor Instituição 
por sua trajetória Social; Surgery in Turkana (2018), Prêmio ao Melhor Projeto 
ou Iniciativa por seu impacto social, e Agrindus S.A. (2018), Prêmio para a Melhor 
Iniciativa no Setor Agropecuário.

What does an exemplary professional life at the service of 
society and the people mean to you?

 

“i’ve always said that, as well as 

doing what i like, if i can do good for 

others, this is a real plus. especially 

so if we take into account the fact 

that the life we live is highly 

complicated and we all encounter 

difficulties at one level or another.  

i’m also pleased to know that, when 

the public goes to the opera or a 

concert, they can disconnect from 

their problems, even if it’s only 

temporarily.  being able to help 

through my music or my person is 

important to me; it’s undoubtedly a 

way to repay in some way what god  

has given me”. 

Placido Domingo, award winner in 2014.

Placido Domingo (2014).

Fundación MAPFRE Social Awards
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Prêmios 2020: 
um retorno 
emocionante

A pandemia de coronavírus nos obrigou a suspender os 
Prêmios em 2020, para dedicar todo nosso esforço e recursos 
a mitigar os efeitos da pandemia nos grupos mais expostos e 
vulneráveis.

Poder entregar novamente os prêmios em 2021 foi uma 
grande satisfação, não apenas pela realização de um evento 
que reconhece pessoas, entidades e projetos que ajudam 
a conseguir uma sociedade melhor através de dedicação e 
trabalho, mas também pela excelente qualidade humana dos 
vencedores.

Em nossa edição de Prêmios Sociais Fundación MAPFRE 
2020 Rafael Martos, Raphael, recebeu o Prêmio por Toda 
uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez.

O Prêmio à Melhor Entidade por sua Trajetória Social este 
ano foi para o Grupo Social ONCE.

Modelo 360º, um projeto de desenvolvimento social da 
Fundação Juanfe, da Colômbia, foi merecedor do Prêmio ao 
Melhor Projeto ou Iniciativa por seu Impacto Social.

O X Prêmio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán 
foi para a obra Seguro e Tecnologia do professor de direito 
do seguro e de direito comercial da Universidade Pontifícia 
Comillas de Madri, Abel. B. Veiga.
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“Este reconhecimento completa um 

ano muito especial para mim, no qual 

estamos comemorando juntos 60 anos 

de música nos palcos, uma vida dedicada 

à música na qual eu sempre tive em 

mente a importância de aproveitar meu 

microfone não só para cantar, mas 

também para tratar de questões que 

nos façam dialogar e avançar para um 

mundo mais justo”.

Raphael.

 

“O Prêmio ao nosso modelo nos 

lembra que 20 anos foram um grande 

trajetória, impactamos e transformamos 

mais de 245.000 vidas, mas queremos 

ir mais longe, queremos tocar mais 

corações, queremos transformar mais 

vidas, e esse é o caminho”.

Catalina Escobar, presidenta da Fundação Juanfe.

No sentido horário, Raphael; Abel B. Veiga, professor de direito do seguro e de 
direito comercial da Universidade Pontifícia Comillas de Madri; Miguel 
Carballedo, presidente do Grupo Social ONCE, e Catalina Escobar, fundadora da 
Fundação Juanfe e criadora do Projeto Modelo 360° de desenvolvimento social.
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Uma flor para 
crescer 

Assim é nosso prêmio

Nosso prêmio tem forma de flor. A escultura, que representa 
uma orquídea, é obra do artista Rafael Muyor.

Além do reconhecimento concedido por nossa orquídea, cada 
prêmio das diferentes categorias recebe 30.000 euros.

Estes prêmios visam ajudar as pessoas e iniciativas 
vencedoras, não apenas destacando seu trabalho e divulgando 
seus projetos, mas também contribuindo financeiramente 
para ajudar a ir ainda mais longe.

A rainha Sofia recebe o Prêmio Lifetime Achievement,  
José Manuel Martínez Martínez 2015. a flower for 

growth  
that is our award

Our award is in the shape of a flower. The sculpture, which 
represents an orchid, is the work of the artist Rafael Mullor. 

In addition to this recognition that our orchid confers, each 
award, in the different categories, has a 30,000 euro prize. 

These awards seek to support these award-winning people 
and initiatives by not only showcasing and publicizing their 
projects, but also by giving them a financial boost to help 
them achieve even greater things. 

Her Majesty Queen Sofía receives the José Manuel 
Martínez Martínez Lifetime Achievement Award 2015.

Fundación MAPFRE Social Awards
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Todos os anos apresentamos nossos Prêmios Sociais  
em três categorias:

Prêmio por toda uma vida profissional  
José Manuel Martínez Martínez  
Premiamos o esforço e a dedicação aos outros.
Prêmio para a Melhor Instituição   
por sua Trajetória Social
Procuramos organizações que trabalham  
para transformar nossa sociedade

Prêmio ao Melhor Projeto ou Iniciativa  
por seu Impacto Social
Apoiamos projetos diferenciadores que melhoram  
substancialmente a vida de muitas pessoas

Alternando em cada edição, nossos dois prêmios bienais são 
entregues juntamente com os Prêmios Sociais:

Prêmio para a Melhor Iniciativa no Setor Agropecuário
Promovemos iniciativas destinadas à modernização  
e a inovação neste setor

Prêmio Internacional de Seguros Julio Castelo Matrán
Apoiamos o trabalho científico que promove  
estabilidade econômica e solidariedade através  
de Seguros e/ou Previdência Social

Antonio Huertas dirige-se aos participantes na cerimônia  
dos Prêmios Sociais 2017.AS CATEGORIASfour categories, 

four awards

We reward effort and dedication to others 
  
José Manuel Martínez Martínez Lifetime  
Achievement Award

We are looking for organizations that work  
to transform our society  
Award for the Best Track Record in Social Causes

We support game-changing projects which  
substantially improve people’s lives 
Award for the Project or Initiative with  
the Best Social Impact

We bolster initiatives aimed at modernizing their field  
Award for the Best Initiative in the Agricultural Sector 

Fundación MAPFRE Social Awards

Antonio Huertas speaks to the attendees of the award ceremony for the Social 
Awards 2017.
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cerimônia  
de entrega

 

 

todos os anos, em uma cerimônia 

emocionante presidida pela rainha  

Sofia, estes prêmios são entregues na 

presença dos vencedores. 

neste evento, com cobertura da mídia, 

divulgamos o trabalho das pessoas e 

instituições premiadas, dando assim 

voz àqueles que trabalham de forma 

abnegada por um mundo melhor. 

A rainha Sofia entrega a Vicente del Bosque o Prêmio Lifetime  
Achivement 2017 na presença do presidente da Fundación MAPFRE,  
Antonio Huertas.

award  
ceremony

 

 

every year, in an emotional ceremony 

presided by her majesty queen sofía, 

the prizewinners receive their awards. 

in this widely publicized event we 

reveal the work of the winning 

people and institutions, lending a 

voice to those who work selflessly 

towards creating a better world. 

Her Majesty Queen Sofía presents Vicente del Bosque with a Lifetime 
Achievement Award in the presence of the president of Fundación MAPFRE, 
Antonio Huertas. 

Fundación MAPFRE Social Awards
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