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CONTAS OFICIAIS DE REDES SOCIAIS 
 

Twitter: 
@YABTs 

 

Facebook: 
@YABTDC 

 

Instagram: 
@yabtdc 

 

YouTube: 
YABTNetwork 

 

LinkedIn: 
Young Americas Business Trust 

 

 

HASHTAGS OFICIAIS 
 

#YABT 
#TICAmericas 
#EcoDesafio 

 
 

SITES 
 

www.yabt.net 
www.ticamericas.net/en/ 

www.ticamericas.net/eco-desafio 
www.yabt.net/bootcamp 

 

 

LOGOS OFICIAIS 
 

https://bit.ly/3hswBA2 
 

http://www.yabt.net/
http://www.ticamericas.net/en/
www.ticamericas.net/eco-desafio
http://www.yabt.net/bootcamp
https://bit.ly/3hswBA2
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BANNERS 
 

Encontre uma série de imagens para promover o Eco-Desafio em suas contas 
de mídia social e outros canais digitais. As imagens serão permanentemente 

atualizadas de acordo com as etapas do programa. 
 

https://bit.ly/3Ei9p0l 
 

 

Eco-Desafio 2023 em RESUMO 
 

O Eco-Desafio é uma categoria especial da TIC Americas que promove o 
desenvolvimento sustentável na América Latina e no Caribe por meio da 
identificação, capacitação e treinameto de jovens que lideram negócios e 

propostas innovadoras, com capacidade de impactar positivamente o planeta e 
as pessoas através do desenvolvimento do capital humano, melhoria dos 

processos produtivos e modelos de negócios. 
 

 

PRIORIDADES: 

Ajudar os(as) agricultores(as), produtores(as) e 
consumidores(as) a compreender os princípios de 
sustentabilidade, o impacto das mudanças climáticas e os 
benefícios da agricultura regenerativa. Promover a 
mobilidade social, a igualdade de gênero e a inclusão social. 

Apoiar as cadeias de valor, desde o produtor(a) até o 
consumidor(a), para melhorar a sustentabilidade, reduzir o 
impacto ambiental e a pegada de carbono, bem como, 
otimizar o uso da água e a reciclagem de plástico. 

 

 

Ambas as Prioridades estão alinhadas com os princípios da PepsiCo Positive 
(PEP+).  

https://bit.ly/3Ei9p0l
https://www.pepsico.com.br/sustentabilidade/pepsicopositive
https://www.pepsico.com.br/sustentabilidade/pepsicopositive
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POSTAGENS SUGERIDAS 
 

@YABT, @OEA_oficial e @Pepsico anunciam a abertura das inscrições 
para o próximo #EcoDesafio 2023! Participe e concorra a $10.000 USD 

de Capital Inicial para dar o próximo passo com o seu negócio! Inscreva-se 
aqui: https://bit.ly/ecodesafio2023 

 
Faça parte do #EcoDesafio 2023, a competição de inovação sustentável 
#TICAmericas. Se o seu negócio atende as prioridades de Tecnologia e 

Educação, participe e acesse todos os benefícios que o programa tem para 
você! Participe aqui: https://bit.ly/ecodesafio2023 

 
Participe do #EcoDesafio 2023 e conecte-se com empreendedores(as) 
como você! Esta competição irá lhe fornecer ferramentas estratégicas 

para dimensionar o seu modelo de negócio e ser um agente de mudança 
através de soluções que contribuam para a melhoria da qualidade de vida 

das comunidades. Mais informações: https://bit.ly/ecodesafio2023 
 

Atenção! Sua startup pode ser um dos empreendimentos vencedores do 
Eco-Desafio 2023 e obter grandes benefícios. Essa é a oportunidade que 

você procurava! Participe: https://bit.ly/ecodesafio2023 
 

Empreendedores(as) das Américas, participem do novo #EcoDesafio. 
Projetamos esta competição de inovação para jovens que estão criando 

mudanças positivas! #YABT e @Pepsico convidam você! Acesse: 
https://bit.ly/ecodesafio2023 

 
Você tem uma #startup que trabalha por uma sociedade mais sustentável 
e contribui para uma mudança positiva por meio de soluções inovadoras? 

Então participe do #EcoDesafio 2023 e tenha acesso a grandes benefícios. 
Link de inscrição: https://bit.ly/ecodesafio2023 

 
Você quer criar uma mudança positiva para sua comunidade e para o 

planeta através de sua ideia de negócio? Participe do #EcoDesafio 2023! 
Faça parte da competição que tem impulsionado milhares de 

empreendedores(as) nas Américas. Inscreva-se agora!: 
https://bit.ly/ecodesafio2023 

  

https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
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O #EcoDesafio 2023 apoia modelos de negócios de jovens 
empreendedores(as) que contribuem para a construção de um mundo 

sustentável. Essa é a sua chance de dar o próximo passo para sua 
#startup! Inscreva-se: https://bit.ly/ecodesafio2023 

 
Você já faz parte do #EcoDesafio 2023? A inscrição é totalmente 

GRATUITA e traz diversos benefícios para você e sua #startup! Não 
espere mais e faça já sua inscrição: https://bit.ly/ecodesafio2023 

 
#YABT e @Pepsico estão procurando negócios inovadores que criem 
mudanças positivas para o planeta e as pessoas. Você tem um deles? 

Inscreva-se agora: https://bit.ly/ecodesafio2023 

Se a sua #startup responde a Prioridade Tecnologia, e desenvolve 
soluções sustentaveís, aceite o Desafio e entre no #EcoDesafio 2023! 
Concorra a USD 10.000 de Capital Inicial e muitos outros benefícios! 

Inscreva-se hoje mesmo acessando: https://bit.ly/ecodesafio2023 

Através da Prioridade Educação, participe do #EcoDesafio 2023 e acesse 
o BOOT Camp, tenha visibilidade internacional e concorra a um prêmio de 

USD 10.000 em Capital Incial! Apresente sua solução inovadora e 
sustentável. Inscreva-se agora: https://bit.ly/ecodesafio2023  

https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
https://bit.ly/ecodesafio2023
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Young Americas Business Trust 
Secretaria Geral da Organização dos Estados Americanos 

1889 F Street, NW, Washington DC 20006 
Tel.: +1 202 370-5000 

www.yabt.net 
 

© 2022 Young Americas Business Trust. Todos os direitos 
reservados. 

 
 

 

http://www.yabt.net/

