CONVOCATÓRIA ABERTA PARA PARTICIPANTES DO WORKSHOP:
“CRIATIVIDADE E EMPREENDEDORISMO: DESCOBRE O POTENCIAL DAS INDÚSTRIA CRIATIVAS”
14 E 15 DE SETEMBRO, MAPUTO - MOÇAMBIQUE
Introdução
Nos dias 14 e 15 de setembro, a INOVA+, em parceria com a ANIMA Estúdio Criativo e o Camões - Centro
Cultural Português em Maputo, irá organizar o workshop: “Criatividade e Empreendedorismo – Descobre
o potencial das Indústrias criativas!”.
Este evento será desenvolvido no âmbito do projeto Creative Tracks. Co-financiado pela União Europeia,
o Creative Tracks é um projeto piloto que tem como objetivo ligar redes de empreendedores criativos e
culturais em todo o mundo. O projeto é coordenado pela INOVA+, empresa portuguesa especializada em
gestão de projetos de inovação a nível europeu, e envolve seis outros parceiros de países europeus,
todos com participação activa no campo das indústrias criativas.
Os parceiros do projecto Creative Tracks, para além de gerir uma plataforma online de artistas e
empreendedores criativos de todo o mundo, organizam também encontros e workshops sobre empreendedorismo no sector das indústrias criativas. Os eventos deste projeto têm lugar, sendo que alguns já se
realizaram, em 5 cidades europeias, 1 cidade americana (Rio de Janeiro, nos dias 23 e 24 de junho 2017) e
1 cidade africana: Maputo.

O evento em Maputo
O evento “Criatividade e Empreendedorismo – Descobre o potencial das indústrias criativas! ”, que terá
lugar nos dias 14 e 15 de setembro em Maputo, tem como objetivo reunir cerca de 50 jovens empreendedores criativos de todas as áreas de criação (música, dança, teatro, design, artes, etc.) e todas as
províncias do país, empresas de referência no sector, formadores, especialistas e financiadores, para
discutir os desafios de criar e desenvolver um negócio no setor criativo, no contexto moçambicano.

O primeiro dia incluirá:
Momento de boas-vindas com as entidades organizadoras e parceiras do evento.
Apresentação do projeto Creative Tracks e da plataforma.

Painel de discussão sobre a criação e gestão de um negócio criativo em Moçambique, com a
participação de 3 representantes de empresas moçambicanas do sector criativo:
Percurso pessoal e profissional, conquistas e maiores desafios.
Pitching de 5 empreendedores criativos selecionados
Worskhop sobre comunicação e disseminação:
Actividade interativa que pretende estimular o pensamento estratégico para comunicação e
divulgação de projetos e reforçar a importância do posicionamento para uma “marca”.

O segundo dia incluirá:
Worskhop sobre financiamento e mobilidade:
Apresentação de oportunidades e dicas de preenchimento de candidaturas para captação de
investimento.

Workshop sobre networking:

Exercícios prácticos de capacitação, criação e expansão de redes.
O evento será em Português.
Mais informações sobre o evento aqui

Objectivo e Modalidades da Convocatória para apoio à participação
de residentes fora de Maputo
A presente convocatória destina-se a apoiar a participação de criadores/empreendedores residentes
fora de Maputo que se tenham de deslocar para comparecer ao evento. São custos elegíveis: viagem de
ida e volta, estadia de 2 noites num hotel e ajuda de custos num valor máximo de MZN 3.000,00.
Os interessados podem submeter candidatura a uma das seguintes modalidades:
Pitching do dia 14 de setembro: apresentação estruturada de 5 minutos do negócio/projecto, com o
objectivo de divulgar o trabalho desenvolvido e receber feedback de empreendedores já estabelecidos
no sector das indústrias criativas em Moçambique. As apresentações poderão incluir vídeos e/ou
apresentações digitais e/ou outros suportes que julguem relevantes (neste caso, é preciso informar os
organizadores).
Número de seleccionados para esta modalidade: máx. 5.
Estadia prolongada em Maputo para desenvolvimento de negócio: os empreendedores podem ainda
obter financiamento para prolongar a sua estadia em Maputo após o evento (com uma duração máxima
de 5 dias e um valor adicional máximo de MZN 7.500,00 (MZN 1.500,00 / dia), desde que o objectivo
seja o desenvolvimento do seu negócio e a ampliação da sua rede de contactos profissionais.
Número de seleccionados para esta modalidade: máx. 5.
N.B: Os empreendedores podem optar por apresentar uma candidatura para cada uma
das duas modalidades.

Objectivo e Modalidades da Convocatória para apoio à participação
de residentes de Maputo
Os interessados podem submeter candidatura à seguinte modalidade:
Pitching do dia 14 de setembro: apresentação estruturada de 5 minutos do negócio/projecto, com o
objectivo de divulgar o trabalho desenvolvido e receber feedback de empreendedores já estabelecidos
no sector das indústrias criativas em Moçambique. As apresentações poderão incluir vídeos e/ou
apresentações digitais e/ou outros suportes que julguem relevantes (neste caso, é preciso informar os
organizadores).
Número de selecionados para esta modalidade: máx. 5.

Condição para candidatar-se
Ser residente em Moçambique;
Ser artista e/ou trabalhar no sector das indústrias criativas
(design, música, culinária, teatro, fotografia, etc.) ;
Participar nos dois dias do evento;
Preencher devidamente a candidatura até ao dia 25/08/2017.

Processo
As inscrições no evento e candidaturas à presente convocatória são gratuitas e devem ser realizadas
online, através deste formulário, até ao dia 25/08/2017.
Em caso de impossibilidade de preencher o formulário online (e através de uma justificação válida), os
interessados podem entrar em contato com aurelie.delater@inovamais.pt.

Calendário
25 de agosto, 2017: data limite para o envio de candidaturas
28 de agosto, 2017: divulgação dos resultados e efectivação das reservas.

Organização:

Apoio:

