
MÍDIA KIT IP HACK



Bem-vindo ao 
mídia kit do IP Hack.
Estamos felizes em contar com seu apoio na divulgação do 
IP Hack – Empreendendo e Inovando com a PI. 

Neste documento, fornecemos informações para que a sua 
Empresa/Instituição possa nos apoiar na comunicação de forma 
mais assertiva. 

Portanto, favor compartilhar este documento com as equipes 
de comunicação e marketing da sua instituição. 

Realização



Sobre o 
hackathon
O IP Hack é um desafio online, que acontecerá entre os dias 24 e 26 de Março de 
2023, e está sendo organizado pelo IGQPI - Instituto de Gestão da Qualidade e da 
Propriedade Intelectual, e a OMPI - Organização Mundial da Propriedade Intelectual.

Nesta maratona de inovação, os participantes vão atuar em equipas e utilizar o 
potencial criativo para desenvolver soluções reais aos desafios propostos.

Ao longo de três dias de atividades, os participantes acompanharão lives 
temáticas, deverão realizar atividades, terão acesso a mentores e colocarão a mão 
na massa para desenvolver soluções para problemas que o país enfrenta. 

Confira os desafios desta maratona: 

1. Propriedade Intelectual; 
2. Energias; 
3. Turismo Cultural e Ecológico. 

Clique aqui para ver detalhes dos desafios. 

Os participantes terão seus projetos avaliados por um júri de especialistas e os 
primeiros colocados concorrerão a prémios e incentivos que ajudarão na contínua 
evolução dos projetos.

Acreditamos no poder da comunidade cabo-verdiana e juntos queremos fazer 
realidade grandes sonhos que vão transformar Cabo Verde.

Mídia Kit Hackathon

https://iphack.cv/desafios.html


1.  Compartilhe as artes do evento em suas redes 
sociais com a hashtag #IPhack #CaboVerde e 
marcando os perfis @IGQPI @WIPO @PanicLobster.

2.  Nosso foco são jovens cabo-verdianos de 18 a 35 
anos, das áreas de comunicação, marketing, 
engenharias, tecnologia, design, turismo, empreende- 
dorismo, entre outros. 

3. No press release do evento tem mais informações 
sobre que podem ser compartilhadas com os 
colaboradores da sua Instituição e sua base de 
contatos. 

4. Fique à vontade para criar seu próprio conteúdo! 
Além das peças que disponibilizamos, você também 
pode compartilhar conteúdo próprio sobre o 
Hackathon, por meio de vídeos curtos para stories, 
reels e grupos de WhatsApp. 

Em caso de dúvidas, escreva para 
iphack@paniclobster.com ou nos chame pelo 
whatsapp, basta clicar aqui. 

Contamos com sua ajuda :)

DIVULGAÇÃO
Preparamos um midia kit com os seguintes materiais:  

● Artes promocionais que podem ser postadas nas redes 
sociais e compartilhadas com sua rede de contatos; 

● Sugestão de legendas para posts de divulgação;

● Vídeos para divulgação; 

● Logomarcas do evento;

● Release do evento. 

Orientações:

  CLIQUE AQUI PARA LOCALIZAR A PASTA 
DA SUA INSTITUIÇÃO E FAÇA DOWNLOAD 

DOS MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO                     

mailto:iphack@paniclobster.com
https://chat.whatsapp.com/LP4Ns8fPXLwAKx5tiPQtd2
https://drive.google.com/drive/folders/1X_LNZGbVF3AcoXsv7tAeLXkOh5sNhtVE?usp=sharing


SOBRE O IGQPI:

O IGQPI-Instituto de Gestão da Qualidade e da Propriedade 
Intelectual é a entidade responsável pela adoção no país dos 
pilares de Qualidade e da Propriedade Intelectual.  

A Propriedade Intelectual apresenta-se, como uma das 
componentes fundamentais das políticas e estratégias que 
podem permitir a valorização e agregação de valor aos 
recursos naturais, a preservação da identidade cultural do país 
e proporcionar um estímulo à criatividade e à inovação, 
potenciando a aceleração do desenvolvimento cultural, social, 
tecnológico e económico de Cabo Verde.

Saiba mais sobre o IGQPI: https://igqpi.cv/  

SOBRE A OMPI:

A OMPI-Organização Mundial da Propriedade Intelectual é 
uma agência especializada das Nações Unidas, que se ocupa 
da matéria da propriedade intelectual a nível mundial, 
providenciando serviços globais como os sistemas de registo 
internacional, políticas de PI, informação e cooperação para os 
países membros, incluindo Cabo Verde. A OMPI oferece 
treinamento diversificado sobre a propriedade intelectual na 
sua Academia (https://welc.wipo.int/), incluindo cursos em 
português e mestrados distribuídos por vários países.

SOBRE A PANIC LOBSTER
A Panic Lobster é uma startup brasileira que tem como missão 
democratizar o acesso à inovação e encontrar soluções viáveis 
para corporações, instituições ou comunidades. 

Entre seus serviços, está a produção de hackathons e desafios 
de inovação online. Possuem uma própria metodologia de 
sprint, focada em gestão de projetos e uma plataforma para 
conduzir todas as etapas dos desafios, desde a inscrição até a 
votação e seleção das ideias. 

Já realizaram hackathons para Microsoft, Facebook, Volvo, 
Gerdau entre outros. 

Conheça mais pelo site: https://paniclobster.com/pt/ 

SAIBA MAIS

https://igqpi.cv/
https://welc.wipo.int/
https://paniclobster.com/pt/

