RAÍZES

Concept Paper TEDx Praia
Sobre o TED
TED (acrónimo de Technology, Entertainment, Design; em português: Tecnologia, Entretenimento,
Design) é uma organização sem fins lucrativos dedicada à difusão de ideias inspiradoras. Com início
há 27 anos na Califórnia, num formato de quatro dias de conferências, o movimento cresceu apoiando
ideias que mudam o mundo, através das mais diversas iniciativas, que se foram multiplicando.
A Conferência Anual do TED convida os principais pensadores do mundo a falar durante 18 minutos e as
suas palestras são disponibilizadas, posteriormente e de forma gratuita, no site TED.com.
Pelos palcos deste evento já passaram oradores como Bill Gates, Al Gore, Jane Goodall, Elizabeth
Gilbert, Michelle Obama, Sir Richard Branson, Nandan Nilekani, Philippe Starck, Ngozi Okonjo-Iweala,
Isabel Allende e o antigo primeiro-ministro britânico Gordon Brown.
A Conferência Anual realiza-se em Long Beach, na Califórnia, com transmissão simultânea em Palm
Strings, e todos os anos, em Oxford, Reino Unido, acontece o TEDGlobal. As iniciativas na Internet e
media incluem o TED.com, onde novos TEDTalks são disponibilizados diariamente, e o “Open Translation
Project” permite que sejam fornecidas legendas e transcrições interativas, possibilitando a tradução de
qualquer TEDTalk por voluntários de todo o mundo.
O TED estabeleceu também um prémio anual TEDPrize, onde pessoas excecionais com o desejo de
mudar o mundo podem colocar as suas ambições em acção; o TEDx, que oferece a indivíduos ou grupos
a oportunidade de organizarem localmente eventos TED independentes em qualquer parte do mundo;
e o programa TEDFellows, que ajuda os pensadores mundiais com ideias inovadoras a fazerem parte da
comunidade TED, amplificando o impacto dos seus projetos e atividades ímpares.
Pode saber mais sobre o TED no Twitter em twitter.com/TEDTalks e no Facebook em facebook.com/TED
TEDx No espírito das ideias que merecem ser espalhadas, o TED criou, em 2009, o programa chamado
TEDx. O TEDx é um programa de eventos locais, e organizados de forma independente, que reúne pessoas
para dividir uma experiência ao estilo TED.
Com eventos espalhados pelo mundo, o TED conseguiu um alcance ainda maior de disseminação de
boas ideias, de tal forma que em 2010 foram realizadas as primeiras conferências em países como o
Líbano, Arábia Saudita, Arménia. No Iraque, TEDxBaghdad, foi a 12 de Novembro de 2011, a primeira
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conferência após a invasão com o mote “tornar o impossível possível”, cuja abertura foi realizada pelo
Primeiro-ministro Nouri al-Maliki e transmitida para todo o mundo através da Internet.
No Espaço Lusófono, o TEDx já se realiza desde 2009 em Portugal, o primeiro a ser realizado na língua
de Camões. Já foi realizado também várias vezes no Brasil, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe,
Timor Leste e tendo Cabo Verde realizado a sua primeira edição em 2017, tendo sido eleita pelos prémios
“SOMOS CABO VERDE” , na categoria INOVAÇÃO, como melhor organização em 2017!

Sobre o TEDxPRAIA
Nenhum país poderá avançar com clareza e projetar o seu futuro com audácia e inovação sem conhecer,
de antemão, os traços do seu passado.
Cabo Verde nasce do cultivo de distintas raças, etnias, costumes e pensamentos, o que resultou na
construção do povo das ilhas, um dos mais interessantes encontros de culturas da história recente – o
Cabo-verdiano!
Mas isso traz consigo a questão da identidade! Os cabo-verdianos desde sempre tiveram alguma
dificuldade em compreender com clareza a sua origem.
Sentimento este que tem criado, por vezes, situação de absoluta indefinição em várias matérias.
A segunda edição do TEDxPraia - 2018 - é precisamente para lançar ao debate, provocando à reflexão
as seguintes questões:
• O que é ser cabo-verdiano?
• Quem somos nós?
• Quais são as RAÍZES da nossa cultura?
• Entendemos e aceitamos as nossas RAÍZES como mais valias para inovações?
• Como inovar/empreender sem abandonar as nossas RAÍZES?
• Como colocar as TICs ao serviço das nossas RAÍZES ?
• Como é que poderemos utilizar as novas tecnologias para preservar as nossas RAÍZES e
identidade?
O facto de termos diversas raízes, permite-nos movimentar, comunicar, empreender,
adquirir
conhecimento
com
uma
certa
facilidade
em
diferentes
cenários.
Assim sendo, poderemos utilizar este fator de forma consciente , e em nosso favor, dentro da arte,
tecnologia, entretenimento e design, inovando e empreendendo cá dentro e exportando um produto
genuíno para o mundo.
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São as RAÍZES que nos dão a noção de quem somos, daquilo que queremos e o que podemos oferecer
ao mundo. Sempre atentos ao que se passa lá fora, bebendo conhecimentos, adaptando aquilo que
oferecemos sem pôr de lado as nossas origens.
Nesta edição, queremos mostrar soluções tecnológicas e inovadoras, made in Cabo Verde cuja
missão é permitir as gerações vindouras fácil acesso a elementos da nossa identidade, queremos
fazer perceber, através de casos de estudo e partilha dos oradores, que não temos que abandonar as
nossas RAÍZES para que possamos crescer. Muito pelo contrário!
Só poderemos crescer enquanto povo/país quando consolidarmos o nosso sentimento de pertença e,
desta forma, alavancar a construção de um novo Cabo Verde inspirado em histórias de superação e com
base nas nossas origens.
É esta a temática escolhida para o TEDxPraia 2018 – Raízes - o segundo evento TEDx a acontecer em Cabo
Verde e que ousamos acreditar que será um sucesso.
O evento será no dia 26 de Maio, sendo que decidimos aproveitar o TEDxPraia para alargar o evento e
realizar diversas actividades .
Na parte da manhã teremos uma feira e um espaço que possa servir de certame para ideias inovadores,
projetos desafiantes e manifestações culturais modernas.
Da parte da tarde teremos o ponto alto do dia com as Talks do TEDxPraia que contarão com 8 oradores,
nacionais com residência em Cabo Verde, nacionais oriundos da nossa diáspora, e, por fim, speakers
internacionais - figuras públicas reconhecidas que acrescentarão assim protagonismo ao nosso evento.
Para terminar, haverá um convívio de forma a promover o intercâmbio entre os participantes e alguns
oradores.

Programa:

17:20 Coffee Break & Networking

09:30 Feira de Inovação

17:50 Video Talk

14:30 Check-in TEDxPraia

18:00 Orador 5

15:00 Abertura

18:20 Orador 6

15:15 Orador 1

18:40 Orador 7

15:38 Orador 2

19:00 Orador 8

16:00 Orador 3

19:40 Evening Drink

16:42 Video Talk

21:00 Raízes Party

17:02 Orador 4
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Equipa: Juntos somos o TEDxPraia e juntos queremos inspirar parceiros/oradores/sociedade
cabo-verdiana a juntar-se a nós nesta aventura.
Somos um conjunto de jovens motivados, dinâmicos com uma experiência profissional multidisciplinar
e que contam com o apoio de Cabo-Verdianos na diáspora que já organizaram TEDx´s nos Países onde
vivem e com o apoio da organização de outros TEDx´s.
Confirmação da licença: http://www.ted.com/tedx/events/19377
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