Portugal e Macau estabelecem Parceria Estratégica
com a World Cyber Arena
Portugal, 15 de Dezembro de 2016 – Grow uP Gaming (Portugal) e Grow uP eSports
(Macau) assinam acordos de parceria estratégicos com a World Cyber Arena (WCA) a 9
de Dezembro de 2016 em Yinchuan, China, durante o WCA Global eSports Summit, que
contou com a presença de convidados vindos de mais de 30 organizações e alianças de
e-Sports diferentes, de 20 diferentes países e regiões espalhadas pelo Mundo.
As duas organizações sem fins lucrativos são agora os representantes exclusivos da WCA
em Portugal e em Macau, respectivamente. Outras Federações/Associações Nacionais
que assinaram acordos estratégicos com a WCA incluem Rússia, Índia, Brasil, México,
Costa Rica, Argentina, Mongólia, Nepal, Polónia, Macedónia, Austrália, Indonésia,
Singapura, Itália, Namíbia, Nova Zelândia e Holanda.

Foto: Telmo Silva (Presidente da Grow uP Gaming - esquerda)
e Frederico Rosário ( Chairman da Grow uP eSports - direita).

A Grow uP eSports e Grow uP Gaming vão ser responsáveis por organizar anualmente
os qualificadores WCA em Macau e Portugal, de forma a eleger as melhores equipas de
e-Sports na sua região, que irão competir nas WCA Grand Finals na China durante
Novembro-Dezembro de cada ano. WCA irá oferecer apoio à Prize Pool, fornecer
conhecimento a nível de marketing e exposição na China. Outras áreas de cooperação
incluem educação e formação a nível de e-Sports, desenvolvimento de carreiras e
organização de eventos.
A WCA está neste momento a organizar a World Cyber Arena 2016, The Grand Finals,
em Yinchuan, China. O torneio começou no dia 9 de Dezembro e termina no dia 18 do
mesmo mês. Equipas e jogadores de todas as partes do Mundo irão competir por uma
Prize Pool combinada de 200 milhões de CNY em jogos como o DOTA 2, Starcraft II,
Warcraft III, Hearthstone, CS:GO, League of Legends, entre outros.
Sobre a Grow uP eSports
Fundada em 2015, Grow uP eSports é uma organização sem fins lucrativos sediada em
Macau, com o objectivo de criar e desenvolver uma indústria de e-Sports que, embora
sediada em Macau, irá operar em várias regiões do Mundo. A Grow uP eSports está a
promover os e-Sports em Macau através de torneios de forma a unir as comunidades já
existentes de jogos de consola, computador e mobile. Esta indústria de e-Sports está a
contribuir para a diversificação da economia de Macau, bem como está a atrair um nicho
de tourismo com razões específicas para as quais visitam o país.
Sobre a Grow uP Gaming
Fundada em 2002, Grow uP Gaming é uma das mais antigas organizações sem fins
lucrativos de e-Sports da Europa, estando sediada em Portugal. A organização conta com
a presença de uma das maiores comunidades de amantes de videojogos na Europa e
foca-se em promover e desenvolver a indústria portuguesa de e-Sports de uma forma
saudável e responsável.
Sobre a World Cyber Arena
A World Cyber Arena (WCA) foi fundada em 2014 pelo governo municipal de Yinchuan,
como um organizador de torneios de e-Sports a nível global, controlado pelo Yinchuan
International Game Investment Co. Ltd. Tem a sua sede permanente em Yinchuan,
região autónoma de Ningxia Hui, China. Em 2016, a WCA criou a primeira universidade
WCA para e-Sports do mundo de modo a melhor formar árbitros e jogadores. O WCA
Global e-Sports Summit serve para estabelecer relações a longo prazo com diferentes
instituições e organizações de e-Sports de forma a promover o desenvolvimento dos eSports e promover a globalização e diversificação da comunidade chinesa de e-Sports. A
WCA organiza todo o tipo de torneios profissionais, tanto na China como
internacionalmente.
Mais informações: www.growupgaming.com / www.growupesports.com

