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Visão geral do patrocínio: 

O FIRST® Executive Advisory Board convidou os alunos do ensino médio e pré-universitários da equipa 
da Arotech (Angola robótica e tecnologia), com sede em Luanda, Angola, para representar Angola no 
FIRST Global Challenge de 2019 (considerado o campeonato mundial de robótica para alunos com 18 
anos e menos), no Dubai, Emirados Árabes Unidos nos dias 24 – 27 de outubro. 

O FIRST Global Challenge é um evento robótico de “Olimpíadas”, no qual equipes de todas as nações 
convidadas pela FIRST Global participam do desafio da robótica, que ocorre em uma nação diferente 
a cada ano. Com o tema dos 14 Grandes Desafios da Engenharia, identificados pelas Academias 
Nacionais de Engenharia (US), royal academy of engineering (UK), a cada ano, um Grande Desafio 
diferente ocupa o centro do palco. O tema do Primeiro Desafio Global de 2019 é " oportunidades do 
oceano". Chama a atenção para esta questão crítica, de modo a nos educar e agir para preservar 
nossos oceanos e vida selvagem. (https://youtu.be/R6d5f5gFarw).  

A equipa de estudantes Angolanos é composta seis estudantes e cinco mentores sendo dos estudantes 
de cinco meninos e uma menina, de dezassete aos 19 anos de idade: Abigail Eliane Cacombe, Adérito 
Francisco, Elias Alberto, Jacinto Álvaro, Qléusyo Nenganga, Joel Zeca, Jonilson Teixera Correia. Parte 
da equipa participaram do FIRST global challenges 2018 na cidade do México. 

A equipe competiu no mundial de robótica em 2018 na cidade do México, onde tiveram um excelente 
desempenho representante de angola (https://youtu.be/jieURsU0pHk). A equipa tem participado em 
eventos nacionais tais como Jobaists e a Angotic onde fazem demonstração dos seus robôs, e 
recentemente a feira de robótica realizada na Universidade Metodista de Angola (Onde tivemos como 
o primeiro classificado na área de robótica). Para continuarmos os nossos trabalhos, estamos a 
estabelecer parcerias e com mais diversas organizações que partilham o mesmo objetivo de elevar 
ciência, tecnologia, engenharia e matemática a juventude angolana.  

Orçamento Requerido 

Para participar do FIRST Global Challenge de 2019, a equipe precisa levantar aproximadamente US $ 
10.000. Os fundos apoiarão o registro, a construção do robô, peças de reposição, transporte do robô, 
despesas de viagem para a equipa, hospedagem, uniformes e outros materiais necessários para a 
competição. Para ajudar a compensar o orçamento necessário, planejamos arrecadar US $ 2.000 por 
meio de vários esforços de arrecadação de fundos, incluindo, entre outros, workshops e demostrações 
de robótica, além de eventos locais de divulgação. Os custos de registro são estimados em US $ 2.500. 
Viagens, hospedagem, alimentação e transporte para o desafio na cidade do México é estimado em 
US $ 10.000. Estimamos US $ 4.000 para suprimentos adicionais de robôs, uniformes e outros itens 
necessários para participar. No total, prevemos um orçamento de US $ 16.000 (aproximadamente 6 
000 000 AOA sete milhões de kwanzas). 

Benefícios 

Ao patrocinar a equipa, permitirá que eles continuem a executar a missão que adotaram como 
Arotech (Angola robótica e tecnologia) a sua missão de trazer inovação e robótica a jovens angolanos 
por intermedio de diversas atividades. Como PRIMEIROS embaixadores, eles envolverão outros 
estudantes angolanos. Seu patrocínio será reconhecido através das pessoas que eles inspiram, suas 
mídias sociais e seu amor contagiante. Eles já começaram a Educar outras estudantes angolanos por 
meio do programa “Arotech nas escolas” fizemos palestras e demonstração de robótica a estudantes 
de diferentes ciclo e ensino. Esperamos que apoie essa equipe à medida que ela produz impacto 
nacional e global. 



Resumo do Team ANGOLA FIRST® Global Challenge 2019 Dubai  

 
 

OPORTUNIDADES DE PATROCÍNIO 
 

 250 US dólares/ 
100 000 Kwanzas  

500 US dólares/ 
250 000 Kwanzas 

1500 US dólares / 
 500 000 Kwanzas 

3 000 US dólares/  
1 000 000 Kwanzas 

7 000 US dólares/ 
 2 500 000 Kwanzas 

10 000 US dólares/  
5 000 000 Kwanzas 

30 vídeo para publicidade 
durante o evento e depois 
do evento. 

      

Logo nos vídeos das 
equipas. 

      

Logo no equipamento da 
equipa. 

      

Logo no catálogo da 
equipa. 

      

Logo nos eventos da 
equipa. 

      

Logo nas páginas da 
equipa. 

      

 

 

Mostre o seu apoio diretamente através do nosso site do PayPal em nosso site, deposito nas nossas 
contas ou entre em contacto para oportunidades de patrocínio. Todas as doações são para arotech -  
First global team angola.  

Contactos  

Website: www.agotech.org 

E-mail da equipe: Aro_tech@outlook.com 

Facebook: @ First global team angola  

Instagram: @ Arotech_angola 

Telefone : +244 938 811 659 

Treinador/Coordenador: Cristóvão Mário cacombe 

E-mail do coordenador: cristovaocacombe@hotmail.com  

Telefone do técnico: +44 7474937889 

 

Contas Bancarias  

Banco Millennium atlântico 

IBAN: AO06 0055 0000 2526 6374 1018 9 

Conta: 125266374 10 001 

Paypal link: https://www.paypal.com/donate/?token=2P85kzZzB2CyAAj-
gzJS13zYRkfZPfQVluwwjPBCxcJwT2EsYNGM-pl_TctLj_qGar5IXG&country.x=GB&locale.x= 
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Carta de confirmação da Equipa. 
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Estáticas do ano passado  

 

 

 

 


