ANÚNCIO
Manifestação de interesse para participar no Projeto “A Propriedade
Intelectual (PI) como acelerador do Empreendedorismo Jovem/
Empreendendo e inovando com a PI”
O IGQPI - Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade Intelectual em parceria com a OMPI Organização Mundial da Propriedade Intelectual, pretende lançar o Projeto “A Propriedade Intelectual (PI)
como acelerador do Empreendedorismo Jovem/Empreendendo e inovando com a PI” para capacitar 200
jovens empreendedores com vista a melhorar as suas competências e conhecimentos sobre a Propriedade
Intelectual (PI) e sua utilização nas suas empresas, startups, projetos seus negócios , através de uma
abordagem prática e orientada para a resolução de problemas.
Com efeito, o projeto tem como finalidade promover a utilização da PI para o sucesso das Micro, Pequenas
e Médias Empresas (MPMEs) e startups geridas por jovens empreendedores, bem assim para levar os seus
projetos e suas ideias para o mercado, proporcionando, por um lado, uma oportunidade para formar e
orientar jovens empreendedores como utilizar a PI nos seus negócios e projetos , e por outro lado, para
desenvolver competências para a resolução de problemas.
Na primeira fase do projeto será proporcionado aos participantes selecionados um curso introdutório sobre
a Propriedade Intelectual (PI) da Academia da OMPI, sendo que somente os participantes aprovados
passarão para as próximas fases.
Nas próximas fases do projeto serão realizadas várias ações, de entre as quais se destacam, a dinamização
de uma abordagem orientada para a resolução de problemas , através da realização de maratonas
(“Hakaton”) e uma série de ações de formação e sessões de aconselhamento para suportar os jovens
empreendedores a utilizar a PI nos seus negócios e projetos.
Os interessados deverão preencher os seguintes requisitos:
a)

Ter nacionalidade cabo-verdiana;

b) Ter idade compreendida entre os 18 e os 35 anos;
c)

Ter formação superior ou profissional (níveis 4 e 5);

d) Ter disponibilidade para participar no projeto;
e)

Ter uma micro ou pequena empresa ou cooperativa formalmente constituída nos termos da lei;

f)

Ser promotor de um(a):
a.

Empresa nova, até mesmo embrionária ou ainda em fase de constituição;

b.

Startup;

c.

Projeto promissor ligado ao desenvolvimento de uma ideia inovadora de negócio com
base tecnológica ou não;

d.

Ideia de negócio passível de ser transformado numa empresa de sucesso;

g) Ter um projeto de investimentos na inovação e expansão de atividades já existentes.
h) Ter uma marca, logotipo ou qualquer outro ativo de Propriedade intelectu al registado no IGQPI,
será considerado uma mais valia.
i) Ter domínio da língua portuguesa. O domínio de uma língua estrangeira (francês ou inglês) será
considerado uma mais valia.
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Assim, convida-se os interessados a apresentarem a sua candidatura para participar no Projeto “A
Propriedade Intelectual(PI) como acelerador do Empreendedorismo Jovem/Empreendendo e inovando com
a PI”, através do envio dos seguintes documentos :


Ficha de Candidatura disponível no SITE do IGQPI (www.igqpi.cv);



Carta de motivação;



Fotocópia do Documento de Identificação;



Curriculum Vitae;



Fotocópias dos Comprovativos de Formação académica/profissional;



Breve descrição da empresa, startup, projeto ou ideia de negócio.

O processo de seleção basear-se-á nos requisitos estabelecidos para participação no projeto , que
compreenderá a avaliação documental das candidaturas, .
As candidaturas, devem ser enviadas, para o IGQPI o mais tardar, até às 16 horas do dia 10 de outubro de
2022, para um dos seguintes endereços:
Endereço eletrónico:dspi@igqpi.cv
Email da Diretora de Serviço da Propriedade Intelectual:sonia.duarte@igqpi.cv
Endereço físico:
Av. Amílcar Cabral, nº 27 R/C, Plateau, C.P. 7600-146, Praia, Santiago, Cabo Verde
A candidatura deve ser remetida ao IGQPI num envelope com a seguinte menção:
À Direção de Serviço da Propriedade Intelectual - Candidatura ao Projeto “A Propriedade Intelectual
(PI)como acelerador do Empreendedorismo Jovem/ Empreendendo e inovando com a PI”.
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