Regulamento do Concurso
GoGlobal in Websummit

1. Apresentação
Cabo Verde tem feito grandes apostas no sentido de promover o desenvolvimento
sustentável do país, com particular enfoque no setor de Tecnologia da Informação e
Comunicação (TIC). Tais apostas têm sido legitimadas pela premissa de promover “Um
Cabo Verde conectado consigo próprio e com o mundo, desenvolvido, inclusivo,
democrático, aberto ao mundo, moderno, seguro, onde imperam o pleno emprego e a
liberdade plena” (Programa do Governo para a IX Legislatura (2016 - 2021)).
Uma nova visão para o sector das TIC está a ser desenhada, adotando para tal, três
pilares fundamentais de atuação: i) a expansão das infraestruturas de conectividade; ii)
a melhoria da capacitação; e iii) o fornecimento de serviços digitais através de um
mercado regional.
Após um ano de isolamento social, imposto pela pandemia, o mundo começa hoje a dar
sinais de retoma. Neste sentido, tendo em conta as oportunidades que o pós-pandemia
traz, acreditamos que devemos dar o passo em frente e posicionar Cabo Verde como
um Hub para o Digital, um destino apetecível para Remote Working, promover as nossas
startups, o parque Tecnológico e a visão de “Cabo Verde Plataforma Digital e da
Inovação”.
No âmbito da 5ª edição do programa GoGlobal, o Governo, através da junção de
esforços de várias entidades que compõem o ecossistema tecnológico nacional,
pretende organizar a participação de Cabo Verde no maior evento de tecnologia,
inovação e empreendedorismo do mundo, que acontece entre 01 a 04 de novembro,
em Lisboa.
GoGlobal trata-se de um programa anual de imersão, visibilidade e financiamento que
visa, por um lado, expor as Startups TIC nacionais ao mercado global, abrindo
oportunidade aos jovens inovadores Cabo-verdianos de estarem em contato com o que
há de mais atual e disruptivo no mundo; e por outro lado, dar visibilidade internacional
a um pacote de incentivos à promoção da transformação digital e desenvolvimento de
Ecossistemas de Inovação, posicionando Cabo Verde como um destino apetecível para
empresas globais no setor das TIC que queiram montar os seus “headquarter” nas
nossas ilhas.
Nesta edição, pretendemos selecionar pelo menos 10 jovens detentores de projetos
para participar presencialmente na Web Summit. Para estes jovens, é uma oportunidade
única para conhecer os líderes empresariais e investidores de classe mundial que vão
estar, excecionalmente, em Lisboa na suprarreferida data, bem como para fazer
networking com empreendedores de outros países, donde podem nascer eventuais e
futuras parcerias.
Para as empresas nacionais, será uma oportunidade de promover produtos made in
Cabo Verde, estabelecer parcerias internacionais e acompanhar as tendências
tecnológicas mundiais.

Cada dia contará com palestras e workshops diferentes, bem como startups distintas
apresentando seus projetos e uma grande rotatividade de pessoas das áreas de
tecnologia e inovação do mundo todo.
Sobre Web Summit
Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a
Web Summit Lisboa é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e
empreendedorismo do mundo.
No evento realizar-se-ão, simultaneamente, palestras, workshops e conferências, nas
quais as startups e players globais apresentarão as novidades no mundo da tecnologia.
A Web Summit é, sem dúvida, uma ótima forma de Portugal aumentar os investimentos
no país e uma excelente oportunidade para as empresas Cabo-verdianas que desejam
se destacar, nomeadamente, no mercado europeu.
Em apenas 8 anos, o Web Summit Lisboa progrediu, de 400 participantes para 60.000
em 2018. Em 2019 participaram 70.000 de mais de 150 países, mais de 1.500
investidores, 650 palestras com referências mundiais e mais de 100 startups mostrando
seus produtos e serviços.

Objetivos
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A GoGlobal, irá viabilizar a participação de 10 Startups nacionais, num dos maiores
eventos de inovação e tecnologia do mundo, acompanhada de uma delegação composta
pelos principais players do nosso ecossistema de inovação, com o objetivo de:
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Promover Cabo Verde como um Hub para prestação de serviços digitais, um
destino apetecível para Remote Working;
Promover as Startups TIC nacionais no mercado global;
Promover o Parque Tecnológico;
Promover a visão “Cabo Verde Plataforma Digital e da Inovação”.

Público-alvo

O “Concurso” para participação no Web Summit (GoGlobal), tem como púbico-alvo
jovens Cabo-verdianos, empreendedores, com Startups tecnológicas com sede em Cabo
Verde.
4.

Elegibilidade e condições de candidatura

São elegíveis ao concurso todos os candidatos que possuem os seguintes requisitos:
1. Ter nacionalidade Cabo-verdiana e residência em Cabo Verde;
2. Ter funções de liderança em Startups de base tecnológicas;
3. Projeto ou Promotor não ter sido beneficiado em outras edições do programa
GoGlobal.
4. Ter passaporte válido para os próximos 6 meses.

São elegíveis as Empresas/Startup que cumpram os seguintes requisitos:
1. Atuam na área das Novas tecnologias de informação e comunicação;
2. Estejam com situação regularizada em matéria de licenciamento da atividade, de
fiscalidade e de segurança social;
3. Possuem mais do que um funcionário.

São elegíveis os Projetos que cumpram os seguintes requisitos:
 Ligados às Tecnologias de Informação e Comunicação;
 Ter implementado um MVP (Minimum Viable Product) ou protótipo funcional.
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Candidatura
·

A inscrição no concurso é realizada mediante o preenchimento de um
formulário online, disponível no site https://digital.cv/goglobal/;

·

Só serão admitidas as candidaturas que contenham a correta e integral
indicação de todos os elementos obrigatórios solicitados no formulário de
candidatura;
O prazo para candidatura é até às 23:59 do dia 01 de outubro de 2021.
Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do sistema de LiveChat
instalado no portal https://digital.cv/goglobal/, disponível todos os dias,
24hx7;
Será enviada confirmação (via e-mail) de boa receção das candidaturas. Caso
o candidato não receba essa confirmação na sequência do envio, deverá
contactar a organização, através do e-mail caboverde@digital.cv

·

·
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Avaliação das Candidaturas
1. As candidaturas recebidas são objeto de uma triagem e análise inicial, que
consiste em verificar se o processo de candidatura está completo, isto é, se o
candidato submeteu toda a documentação exigida e se esta contém as
informações requeridas e se o projeto apresentado se enquadra nos critérios
definidos.
2. As candidaturas apresentadas, que reúnam todos os requisitos, serão avaliadas
por um Comité de Avaliação, constituído pela Cabo Verde Digital, a Pró Empresa,
FPEP, o NOSi e o Tech Park, observando os seguintes critérios de avaliação:
a. Alinhamento estratégico;
b.
c.
d.
e.

Grau de Inovação;
Impacto;
Potencial de escala para mercados Emergentes;
Respostas às necessidades do mercado.

Anúncio dos vencedores
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Apenas as candidaturas pré-selecionadas e suplentes serão contactadas pelo email
disponibilizado no ato da candidatura, até no máximo de 5 dias após o fecho das
candidaturas.

Atribuição de prémios
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Os “projetos” vencedores serão apresentados, pelos seus promotores, num
primeiro momento, num evento direcionado à comunidade TIC nacional;
·
Cada projeto vencedor irá ser premiado com a subsidiação dos custos de
participação do seu representante no evento Web Summit 2021, que
acontece em Lisboa, Portugal, de 01 a 04 de novembro;
· Os projetos vencedores, com necessidade de financiamento para a conclusão
do protótipo, serão enquadrados nos programas da Pró Empresa após a
avaliação das opções de financiamento disponíveis.
·

Desclassificação e penalizações
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A Cabo Verde Digital, na qualidade de entidade organizadora, reserva-se no direito de
rejeitar qualquer inscrição ou ainda penalizar qualquer irregularidade ou atitude
antiética cometida por um candidato, ao abrigo do presente regulamento, demais
regras e boas práticas aplicáveis aos concursos desta natureza.

Pacote de benefícios
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Os 10 projetos/startups selecionados beneficiarão de um pacote com benefícios para a
participação no Web Summit 2021, em Lisboa, que inclui o seguinte:
·
·
·
·
·
·
·
·

Formação/Preparação Web Summit – Road to Web Summit;
Bilhete de viagem Praia-Lisboa-Praia;
Alojamento;
Agenda técnica especializada;
Bilhete de entrada a Web Summit - Web Summit Attendee Ticket;
Acompanhamento técnico durante a Web Summit;
Participação em eventos especiais de Networking;
Tour pelo ecossistema Tecnológico de Lisboa.

Não estão incluídos neste pacote de benefício, os seguintes:




Custos extras com excesso de bagagem;
Ajuda de custos;
Despesas com a viagem (seguros de viagem, pedido de vistos, emissão de
passaporte);







Obrigações dos Selecionados/beneficiários
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Despesas com tratamento médico, emergencial ou rotineiro, bem como
quaisquer despesas com medicamentos ou procedimentos médicos que não
sejam cobertos pelo seguro de viagem;
Despesas pessoais (lavandaria, internet, chamadas telefónicas);
Pernoite ou late check-out que exceder o período contratado, respeitando as
regras dos hotéis;
Qualquer serviço não mencionado no "Pacote de Benefícios".

A atribuição dos benefícios previstos no programa/concurso implica um
comprometimento dos beneficiários e o cumprimento das regras, termos e
condições previstos no presente regulamento de concurso;
Participação ativa nos diversos eventos de interesse enquadrados no Web
Summit, bem como aproveitar ao máximo os side-events que tiverem interesse
para a nossa comunidade;
Não prestar falsas informações;
Entregar um report da missão após 5 dias do regresso ao país, reportando as
lições e um roadmap das próximas ações;
Prestar testemunho, quando solicitado, sobre a experiência de modo a motivar
a comunidade para as próximas edições.

Disposições finais
·

·
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A organização do “Concurso” reserva-se o direito de, em qualquer altura,
introduzir alterações e aditamentos ao presente Regulamento, sem
obrigação de prévia comunicação aos candidatos.
A candidatura ao “Concurso” implica o conhecimento e aceitação, integral e
sem reservas, dos termos e condições previstos no presente Regulamento.

Casos omissos/Resolução de conflitos

Todos os casos omissos e conflitos emergentes da aplicação do presente regulamento,
serão decididos pelas entidades organizadoras.

