
 

 

CONVITE A APRESENTAÇÃO DE 

CANDIDATURAS 

 

Promover a economia circular e combater a poluição marinha 

Podes ganhar um prémio até 5000 USD.. 

 

1. Você é um jovem empreendedor entre 18 e 40 anos de idade que 

dirige uma empresa que promove a economia circular e combate a 

poluição marinha? 

Ou 

2. Você é um jovem entre 18 e 40 anos com ideia inovadora no 

contexto da economia circular que visa reduzir a poluição marinha?  

 

Se for o caso, então esta é a sua oportunidade de levar a sua empresa ou conceito para um nível superior, 

respondendo a este convite à apresentação de candidaturas lançado pela Comissão do Oceano Índico 

(COI): 

 

1. Blue Champion Award - Categoria "Melhor Empresário na Economia Azul";  

2. Blue Champion Award - Categoria "Melhor Conceito Inovador". 

 

 

O que é a economia circular? 

A economia circular é a mais recente tentativa de conceituar a integração da actividade económica com 

o bem-estar ambiental e social de forma sustentável. Este conceito centra-se na remodelagem dos 

processos e no ciclo dos materiais, que podem contribuir para um modelo de negócio mais sustentável. 

Este sistema visa redefinir o crescimento, concentrando-se simultaneamente nos benefícios positivos 

para a sociedade no seu conjunto. A economia circular baseia-se em três princípios: eliminação de 

resíduos e poluição, conservação dos produtos e materiais utilizados e regeneração dos sistemas 

naturais. 

 

O Blue Champion Award visa apoiar a emergência de jovens empreendedores e ideias inovadoras para 

promover a economia circular, a fins de combater a poluição marinha nos Estados em Desenvolvimento 

da África e Oceano Índico (AIODIS). 

 

Este concurso faz parte do projecto SWIOFISH2 da Comissão do Oceano Índico, financiado pelo Banco 

Mundial. Esta é a primeira vez que tal iniciativa é lançada nos países da AIODIS, nomeadamente Cabo 

Verde, Comores, Guiné-Bissau, Madagáscar, Maldivas, Maurícias, Ilha da Reunião, São Tomé e Príncipe 

e Seicheles. 

 

  



 

Você pode apresentar a sua candidatura se cumprir os critérios de elegibilidade listados abaixo.  

 

Critérios de elegibilidade 

 

1. Categoria "Melhor empresário da economia azul" 

Pode candidatar-se à categoria "Melhor Empresário na Economia Azul" se: 

 

a) És nacional e/ou residente de Cabo Verde, Comores, Guiné-Bissau, Madagáscar, Maldivas, 

Maurícia, Ilha da Reunião, São Tomé e Príncipe ou Seicheles; 

b) Tens entre 18 e 40 anos de idade; 

c) Você é o fundador ou co-fundador de uma empresa que integra a economia circular no modelo 

económico e contribui para a redução da poluição marinha, além de proporcionar benefícios 

económicos e sociais; 

d) A sua empresa tem estado operacional durante pelo menos um ano após o seu registo. 

 

2. Categoria « Melhor conceito inovador » 

Pode candidatar-se à categoria "Melhor conceito inovador" se : 

 

a) És nacional e/ou residente de Cabo Verde, Comores, Guiné-Bissau, Madagáscar, Maldivas, 

Maurícia, Ilha da Reunião, São Tomé e Príncipe ou Seicheles; 

b) Tens entre 18 e 40 anos de idade; 

c) O seu conceito/empresa será ou já é uma iniciativa individual ou parceria na qual você 

desempenha um papel de liderança;  

d) Pretende criar uma empresa ou é responsável por uma empresa com sede num dos países 

elegíveis que esteja em actividade há menos de 12 meses. 

 

Como se registar 

 

Você pode se Inscrever online1 no site do COIou baixar um formulário de inscrição para a categoria 

apropriada do Blue Champion Award « Melhor Empresário na Economia Azul 2  » ou « Melhor 

Conceito Inovador3 » e enviá-lo por e-mail para communication@coi-ioc.org  

Para qualquer pedido de informação:  

− Consulte os regulamentos4 on-line e a lista de Perguntas mais frequentes (FAQs)5 no site do 

COI 

− Entre em contacto com o COI pelo e-mail communication@coi-ioc.org  ou ligue para Asha ou 

Catherine pelo telefone +230 402 61 00. 

 

Para além do formulário de inscrição e dos documentos comprovativos solicitados, todos os 

candidatos devem apresentar:  

1. Um CV de uma página; e, 

2. Um vídeo de apresentação de dois minutos que responde à pergunta "Por que você deve 

ganhar o Blue Champion Award? » 

As inscrições devem ser recebidas pelo Secretariado General do COI até 3 de Novembro6 de 2019 às 

23:59, horário de Maurício (UTC+4). Submissões tardias não serão consideradas. Os candidatos pré-

seleccionados podem ser convidados a fornecer informações adicionais. 

 
1 https://bit.ly/2kKkz8h 
2 https://bit.ly/2kovEvq 
3 https://bit.ly/2lUD6yR 
4 https://bit.ly/31fLOXm 
5 https://bit.ly/2nWhuDy 
6 Novo prazo adotado na reunião dos Pontos Focais Nacionais dos países da AIODIS em 16/10/2019 na Maurícia. Prazo 

anterior: 20 de outubro. 
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