
 
 

 
 

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
 

1. Que é a economia circular ? 

A economia circular baseia-se em três princípios: eliminação de resíduos e poluição, conservação dos produtos e 

materiais utilizados e regeneração dos sistemas naturais. 

2. Que é a economia azul/do mar ? 

A economia azul/do mar baseia-se na utilização racional e na gestão sustentável dos ecossistemas aquáticos e 

marinhos e dos recursos associados  

3. Qual é o objectivo deste concurso ? 

O Blue Champion Award visa promover o empreendedorismo que reflecte tanto o conceito de economia circular 

quanto o da economia azul/do mar nos países da AIODIS. O tema principal desta primeira edição é a "luta contra 

a poluição marinha pelo plástico". Tem como objetivo sensibilizar para os desafios do desenvolvimento 

sustentável nas ilhas de África e no Oceano Índico, envolvendo jovens empreendedores e líderes de projecto..  

4. Quais são os países da AIODIS ? 

Os países da AIODIS são as ilhas de África e do Oceano Índico, incluindo: Cabo Verde, a União das Comores, 

Guiné-Bissau, Madagáscar, Maldivas, Maurícias, Ilha da Reunião, São Tomé e Príncipe e Seicheles. 

5. Qual é o prémio a ganhar ? 

Os pormenores relativos aos preços prémios de cada categoria são especificados no artigo 6° do regulamento 

regulamento1. 

6. Quem pode participar ? 

Estes critérios podem ser consultados nas regras de concorrência (artigo 3º) 

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

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

da Reunião, São Tomé e Príncipe ou Seychelles; 

b) tiver 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 econômico 

e contribui para a redução da poluição marinha, além de proporcionar benefícios econômicos e sociais; 

d) Tem um certificado de registo (mínimo 12 meses) da empresa pela autoridade competente de um dos 

países AIODIS 

Você pode se inscrever para a categoria "Melhor Conceito Inovativo" se:  

a) for nacional e reside em Cabo Verde, nas Comores, na Guiné-Bissau, em Madagáscar, nas Maldivas, na 

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

b) tiver entre 18 e 40 anos de idade; 

c) você tem um papel central em um conceito / empresa que é ou será uma iniciativa individual ou parceria 

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; 

 

 
1https://bit.ly/31fLOXm 

https://www.commissionoceanindien.org/wp-content/uploads/2019/10/REG-BCA-PT.pdf


 
 

 
 

7. Eu não venho de um dos países, mas eu moro lá, tenho o direito de participar ? 

Tem a oportunidade de participar neste concurso se tiver prova de residência num dos seguintes países: Cabo 

Verde, União das Comores, Guiné-Bissau, Madagáscar, Maldivas, Maurícia, Ilha da Reunião, São Tomé e Príncipe 

ou Seicheles.   

8. Eu tenho a nacionalidade de um dos países da AIODIS mas eu não resido lá, eu tenho o direito de 

participar ? 

Você pode participar desta competição se você for um nacional de um dos países da AIODIS sem residir lá. No 

entanto, o seu conceito ou empresa terá necessariamente que interessar a um ou mais países da AIODIS. Note 

que, de acordo com o artigo 11.2 do regulamento, se for seleccionado para a final regional nas Maurícias, a 

viagem de ida e volta paga pela comissão organizadora deve ser proveniente de um dos países da AIDOIS (países 

AIODIS-Maurice-AIODIS). Se você não reside em um dos países da AIODIS, você será responsável por quaisquer 

despesas de viagem do seu país de residência para um dos países da AIODIS e vice-versa.. 

9. Gostaria de me candidatar à categoria "Melhor Empresário da Economia Azul". Minha empresa não está 

registrada em um dos países da AIODIS, mas meus produtos e/ou serviços estão disponíveis lá e têm 

um impacto positivo em um ou mais países da AIODIS. Posso participar? 

Não. Sua empresa deve estar registrada em um dos países da AIODIS. Para participar no Prémio Campeão Azul é 

necessário um certificado de registo da sua empresa, emitido pela autoridade competente do país. 

10. Como participar? 

Você pode candidatar-se no site da COI online2 para a categoria apropriada do Blue Champion Award para 

"Melhor Empresário na Economia Azul" ou "Melhor Conceito Inovador".  

Também é possível descarregar um formulário de candidatura para a categoria adequada do Blue Champion 

Award, «  Melhor Empresário na Economia Azul 3 » ou «  Melhor Conceito Inovador 4 » e enviá-lo por e-mail 

para communication@coi-ioc.org.  Os documentos de apoio, se excederem 20MB, devem ser enviados via 

WeTransfer para o mesmo endereço de e-mail. 

11. Posso participar em ambas as categorias? 

Sim, se você tiver dois projectos diferentes que atendam aos critérios de cada categoria. 

12. Posso apresentar mais de uma candidatura? 

Não. Só pode apresentar uma candidatura por categoria. (artigo 3° do regulamento) 

13. Quais são os documentos a fornecer?  

Para a Categoria "Melhor Empresário na Economia Azul": 

−  O formulário devidamente preenchido 

− Um CV de uma página 

− Um vídeo de 02 minutos 

− Uma cópia do seu documento de identidade 

− Uma cópia do seu comprovativo de residência (para os requerentes que não tenham a nacionalidade de um 

dos países em causa) 

− Uma cópia do certificado de registo da sua empresa 

 

 
2 https://bit.ly/2kKkz8h 
3 https://bit.ly/2m04HOT 
4 https://bit.ly/2kOcpLW 

https://www.commissionoceanindien.org/portfolio-items/blue-champion-award
https://www.commissionoceanindien.org/wp-content/uploads/2019/09/BOE_CAT-BCA-PT.pdf
https://www.commissionoceanindien.org/wp-content/uploads/2019/09/BIC_CAT-BCA-PT.pdf
mailto:communication@coi-ioc.org


 
 

 
 

Para a Categoria "Melhor Conceito Inovador": 

− The completed form 

− O formulário devidamente preenchido 

− Um CV de uma página 

− Um vídeo de 02 minutos 

− Uma cópia do seu documento de identidade 

− Uma cópia do seu comprovativo de residência (para os requerentes que não tenham a nacionalidade de um 

dos países em causa) 

− Uma cópia do certificado de registo da sua empresa (se já tiver iniciado o seu negócio)  

 

14. Quantos candidatos são selecionados para a final ? 

Será seleccionado um máximo total de 18 candidatos para a final regional: 1 candidato por país e por categoria 

15. Como será o processo de selecção? 

Os membros do júri avaliarão as candidaturas a fim de seleccionar um candidato por país e por categoria.  

Os candidatos selecionados serão convidados a participar na final do concurso regional no Fórum da Economia 

Circular, a realizar na Maurícia de 9 a 11 de dezembro de 2019. Os custos associados serão cobertos pelo projecto 

SWIOFISH2 do COI, financiado pelo Banco Mundial. 

16. Quem será responsável pela avaliação das candidaturas? 

O júri será composto por empresários experientes, representantes de instituições de apoio ao empreendedorismo 

e peritos em desenvolvimento sustentável. 

17. Quais são os critérios de avaliação? 

Os critérios de avaliação pormenorizados constam do artigo 5° do regulamento. 

 

Para a pré-selecção de candidatos qualificados para a final do concurso regional: 

Cada candidatura será avaliada em função da sua originalidade, reprodutibilidade e impacto  

Durante a final da competição regional: 

Cada candidato será avaliado durante a apresentação do seu projecto aos membros do júri e durante uma 

sessão de apresentação (pitching) em público. 

 

18. Quando e como serei informado dos resultados? 

O prazo para a apresentação de candidaturas é 3 de Novembro 5de 2019 às 23:59, hora das Maurícias (UTC +4).   

Os candidatos serão informados individualmente por correio electrónico do resultado das suas candidaturas até 

14 de Novembro6 de 2019, o mais tardar. 

19. Onde e quando acontecerá a final ? 

A final do concurso regional terá lugar nas Maurícias durante o Fórum da Economia Circular de 9 a 11 de 

Dezembro de 2019. 

 
5 Novo prazo adotado na reunião dos Pontos Focais Nacionais dos países da AIODIS em 16/10/2019 na Maurícia. Prazo anterior: 
20 de outubro 
6 Nova data adotada na reunião dos Pontos Focais Nacionais dos países da AIODIS em 16/10/2019 na Maurícia. Data anterior: 6 
de Novembro 



 
 

 
 

20. Por que eu tenho que enviar um vídeo? 

O objetivo é dar aos membros do júri uma visão dinâmica do seu projecto, mas também do seu empenho na 

economia circular e na promoção da luta contra a poluição marinha. Esta é também uma oportunidade para 

apresentar os seus produtos/serviços. 

21. Como faço o meu vídeo?  

A forma como o vídeo é feito é gratuita. É bem possível fazer o vídeo usando um smartphone. A duração do vídeo 

não deve exceder 02 minutos. 

22. Em que formato devo enviar o meu vídeo?  

O vídeo será transmitido através de um link do YouTube. Você precisará, portanto, criar um canal para carregar 

seu vídeo e selecionar "não listado" na inserção de visibilidade. Desta forma, apenas as pessoas com o link de 

vídeo terão acesso a ele.. 

23. Em que formato devo enviar o meu CV e documentos comprovativos ? 

Os documentos solicitados devem ser apresentados em formato PDF ou JPG. 

24. Qual é o tamanho máximo do ficheiro a não exceder? 

Todos os anexos (CV e documentos comprovativos solicitados) não devem exceder 1GB.  

25. Quem devo contactar se tiver dificuldade em submeter a minha candidatura ou para qualquer outra 

informação? 

Se não encontrou respostas às suas perguntas nos regulamentos7 ou neste documento, pode contactar o COI em 

communication@coi-ioc.org ou ligar para Asha ou Catherine pelo telefone +230 402 61 00. 

O Blue Champion Award é apoiado pela: 

: 
 

 

 
7 https://bit.ly/31fLOXm 

https://www.commissionoceanindien.org/wp-content/uploads/2019/10/REG-BCA-PT.pdf
mailto:communication@coi-ioc.org

