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Introdução
A SDG – Simuladores e Modelos de Gestão organiza, anualmente, em conjunto com o Jornal 
EXPRESSO, a competição internacional: Global Management Challenge.

Esta Competição internacional de estratégia e gestão teve origem em Portugal em 1980 e
desde então tem alcançado um enorme sucesso, tanto a nível nacional como a nível
internacional, contando já com mais de 500.000 participantes em mais de 30 países.

O Global Management Challenge consiste numa simulação empresarial em que cada 
Equipa deve gerir uma Empresa com o objectivo de obter o melhor desempenho do 
investimento. Oferece a oportunidade de focar temas muito diferenciados - desde o 
conhecimento do mercado e da concorrência até questões de âmbito comercial, passando 
pela análise de indicadores financeiros e económicos.
Os participantes ganham um conhecimento mais alargado dos factores decisivos para o 
sucesso de uma empresa. 

Experiência
Com mais de 500.000 participantes e presente em mais de 30 países, a SDG acumulou ao 
longo dos últimos 35 anos uma vasta experiência na criação e gestão de programas de 
aprendizagem com o recurso a simuladores de estratégia e gestão conseguindo uma 
constante evolução e sofisticação do motor de simulação. 

Confiança
Obtivemos um importante reconhecimento que confirma a qualidade do nosso simulador 
(utilizado no Global Management Challenge – competição pública internacional - e no 
Topaz Management Simulation – simulador para as competições intraempresa e 
intrauniversidade) como programa de desenvolvimento e formação profissional avançado: 
a certificação CEL (teChnology Enhanced Learning), atribuída pela EFMD - European 
Foundation for Management Development.
A EFMD é uma organização global dedicada ao desenvolvimento contínuo da Gestão e que 
conduz programas de certificação, entre os quais o CEL que se destina a melhorar os 
standards dos programas no âmbito de ICT-based learning.

Reconhecimento
Anualmente, no Global Management Challenge, participam mais de 30.000 quadros de 
empresas e estudantes universitários de todo o mundo.
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Uma das formas de reconhecimento do nosso trabalho é a utilização destes programas por 
empresas públicas e privadas quer seja para formação dos seus quadros, para detectarem 
jovens de elevado potencial, acções de Teambuilding, entre outras utilizações.

GMC em Cabo Verde

A GM Challenge CV Lda, é uma empresa de direito Cabo-verdiano criada especialmente 
para desenvolver a participação dos quadros e estudantes nacionais no grande concurso 
internacional do Global Management Challenge.  

Aos estudantes e quadros que participam no concurso é dada uma oportunidade de, 
colocando-se ao mais alto nível de responsabilidade de uma empresa, tomar decisões e 
verificar rapidamente os seus efeitos no mercado simulado, traduzidos em variações na 
capitalização bolsista da empresa. Tem portanto um enorme e reconhecido papel 
pedagógico para os participantes. Por outro lado permite a troca de experiência 
internacional, em especial à equipa vencedora, que irá participar numa final onde 
participam vencedores de mais de 30 países.

Para as empresas patrocinadoras trata-se de uma oportunidade para ganharem 
visibilidade, uma vez que os seus logótipos aparecerão em toda a documentação 
distribuída, em painéis expostos durante as sessões públicas, e ainda poderão distribuir 
informação própria nessas mesmas sessões.

O concurso de 2015 está a decorrer, devendo a final ter lugar em Macau em Abril de 2016.

O objectivo imediato da GM Challenge CV Lda / SDG é fazer uma experiência piloto em 
Cabo Verde, que consiste em organizar equipas concorrentes, fazer a sua formação e 
realizar as provas durante uma semana em Fevereiro de 2016, apurando-se então uma 
equipa vencedora que irá à Grande Final de Macau.

A partir de Abril p.f. espera-se continuar a organizar anualmente o concurso, então já com 
os tempos coordenados com os das equipas dos restantes países.

O sucesso desta iniciativa passa, como em todo o mundo, pela obtenção de um mínimo de 
patrocínios que viabilize financeiramente  o projeto. 

A GM Challenge CV Lda será responsável pelos custos de utilização do simulador, pela 
deslocação a Cabo Verde dos formadores necessários para a familiarização dos 
concorrentes com o mesmo e ainda pelo custeio das deslocações internas e à final de 
Macau e dos eventos sociais associados à realização do concurso. 
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Proposta de Patrocínio 2015:
Gostaríamos de contar com a presença da empresa XXXXX no Global Management 
Challenge, na qualidade de Patrocinador da Competição.

Vantagens do Patrocínio do Global Management Challenge:

 Desenvolvimento de competências - A aposta em equipas de quadros, como 
formação dos colaboradores, irá contribuir para o desenvolvimento de competências 
de estratégia e gestão, o aperfeiçoamento da tomada decisão no plano estratégico e 
operacional, de negociação e no trabalho em equipa.

 Networking – Os eventos sociais e empresariais potenciam o aumento da rede de 
contactos. A ligação com outras empresas envolvidas, comunicação social, 
universidades, entre outros.

 Prestígio – Mais de 30 anos de experiência na utilização dos simuladores, tendo já 
envolvido mais de 500.000 participantes e estando presente nos 5 continentes, 
confere prestígio a todas as empresas que fazem parte desta competição. O apoio 
dos patrocinadores ao longo destes anos tem feito a diferença na constante evolução 
e sofisticação do motor de simulação. O reconhecimento na renovação da 
acreditação CEL, atribuída pelo EFMD, confirma a qualidade do simulador Global 
Management Challenge como programa de desenvolvimento e formação profissional 
avançado. 

No âmbito das comemorações dos 40 anos do Expresso
Artigo sobre o Global Management Challenge:
http://www.sdg.pt/docs/DePortugalparaoscincocontinentes.pdf
No Editorial: Dr. Francisco Pinto Balsemão fez referência ao GMC: «A abertura ao 
estrangeiro fez e fará parte do nosso ADN e nisso, como em tudo, fui sempre 
acompanhado por Luiz Vasconcellos que, aliás, desempenhou papel fundamental na 
notável internacionalização do Global Management Challenge, a nossa parceria mais 
antiga.»

 Comunicação Institucional – Reforçam a sua marca junto do meio empresarial, 
académico e media, por estarem aliados a um projeto de sucesso internacional. A sua 
marca é incluída em toda a comunicação efetuada na competição, tais como: 
folhetos, anúncios de jornal, cartazes, banners, site, apresentações, eventos, entre 
outros.

 Exclusividade – Cada patrocinador do Global Management Challenge, estará a apoiar 
a competição, em exclusivo no seu segmento de negócio.
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 Promoção – A associação da SDG com o Jornal EXPRESSO e com a SIC confere uma 
enorme projeção nacional a esta competição e a todos os parceiros envolvidos. O 
Jornal Expresso poderá solicitar junto dos Parceiros, sempre que considere 
pertinente do ponto de vista editorial, informação complementar à habitual 
cobertura jornalística da competição. Em Cabo Verde um jornal e um canal televisivo 
estarão associados ao projeto.

 Responsabilidade Social - A responsabilidade social está implícita ao participar no 
Global Management Challenge com equipas de estudantes universitários, na medida 
em que está a ter um papel ativo no desenvolvimento das suas competências, 
garantindo um melhor desempenho e integração na sociedade. 

Condições de Investimento:
                                                                                                                                           
O valor do investimento para ser Patrocinador do Global Management Challenge, em 2015, 
será de 550.000$00. Em sessões de anos seguintes este valor será revisto, considerando a 
exposição mais prolongada do patrocinador. 

O preço da inscrição de cada equipa é de 192.500$00 (cento e noventa e dois mil e 
quinhentos escudos).  

Os valores de investimento não incluem:
• IVA à taxa legal em vigor na data da facturação.

Condições de Pagamento:
• Prazo de pagamento de 30 dias a contar da data da factura.

Validade desta proposta
• 90 dias a contar da data indicada na proposta.

Certos dos benefícios que este Patrocínio poderá trazer à XXXXXXX aguardamos o seu
feedback e estamos disponíveis para qualquer esclarecimento adicional.

Até breve e um abraço,
Cumprimentos

Anastácio Silva

Socio-Gerente da GM Challenge CV Lda

22 de Dezembro de 2015
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Informação Adicional:
Poderá consultar alguma informação adicional sobre o Global Management Challenge:

 Vídeo da Competição:
http://www.youtube.com/watch?v=zW_braes83U

 Vídeo dos Eventos:
http://www.youtube.com/watch?v=Tn-bOktNTuA&list=UUwUesXWpg-
j3MTmtMVx_RbA&index=1&feature=plcp

 Folheto do Global Management Challenge 2013:
http://www.sdg.pt/docs/GMC_2013/Folheto_GMC_2013.pdf

 Relatório da edição 2012:
http://www.sdg.pt/docs/Partners/PT/RELATORIO_EDICAO_GMC_2012_PT.pdf

 Relatório de Media:
http://www.sdg.pt/docs/Partners/PT/MEDIA_KIT_GMC_PT.pdf

______________________________________________
e: anastacio.silva10@gmail.com
m: +238 910 4762
u: www.sdg.pt


