
  

 

 

 

Academia de Governação Local / Bolsas de estudo 

2020 para jovens funcionários públicos 

(totalmente financiado para os países baixos) 

  ″… a academia da Haia é especialista em programas de 

formação para profissionais envolvidos no desenvolvimento 

inclusivo e sustentável a nível local″ pag. 7. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nova  plataforma que cruza oportunidades e reduz distâncias 
Maputo, Janeiro – 14.01.2020. Edição n°2/2020 -  Moçambique  - E-mail: joportmz@gmail.com - Versão Gratuita 

Jornal Oportunidades 

ANUNCIE AQUI! 

852049446 

Programa de bolsas de educação para o 
desenvolvimento de energia sustentável 
(ESED) 2020/2021 ($ 21,000 no valor) 

″o Programa de bolsas da Educação para o 

Desenvolvimento de Energia Sustentável (ESED) 

inspira a próxima geração de inovadores e pensadores 

a criar um futuro sustentável ″pag. 7. 

 

 

Financiamento: - concurso 

2020 Ideas for Action (I4A) 

″…o Grupo Banco Mundial e o Zicklin 
Center da Wharton anunciaram o 
concurso 2020 Ideas for Action (I4A), que 
envolve jovens (18 a 35 anos) no 
desenvolvimento de soluções inovadoras 
para apoiar a implementação dos 
Objectivos de Desenvolvimento 

Sustentáveis″ pag. 2.  

 

Jornal Oportunidades, inicie o seu ano conectado ao melhor do empreendedorismo e inovação 

Contactos: +258 852049446 /  +258 825311143 

E-mail: joportmz@gmail.com 
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Financiamento: - concurso 2020 Ideas for 

Action (I4A) 

O Grupo Banco Mundial e o Zicklin Center da Wharton 

anunciaram o concurso 2020 Ideas for Action (I4A), que 

envolve jovens (18 a 35 anos) no desenvolvimento de 

soluções inovadoras para apoiar a implementação dos 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentáveis. 

O Ideas for Action oferece a estudantes e jovens 

profissionais de todo o mundo uma oportunidade única de 

ajudar a moldar a agenda de desenvolvimento 

internacional e assumir um papel activo na mudança do 

mundo. Um programa conjunto do Grupo Banco Mundial e 

do Centro Zicklin de Pesquisa de Ética nos Negócios da 

Wharton School, o Ideas for Action é uma plataforma de 

conhecimento que conecta jovens líderes de todo o 

mundo apaixonados pelo desenvolvimento futuro de 

nosso mundo. 

Eles organizam uma competição anual durante a qual 

jovens de todo o mundo projectam ideias para financiar a 

nova agenda de desenvolvimento da ONU. 

A competição atua como um catalisador para desencadear 

uma conversa global entre os milenais e procura incentivá-

los a contribuir com sua própria voz para a conversa sobre 

desenvolvimento. 

A luz deste convite, acredita-se que, o envolvimento dos 

jovens em todo o desenho e implementação dos ODS é 

fundamental para o seu sucesso. As ideias inovadoras e 

novas necessárias para enfrentar os novos desafios que o 

mundo enfrenta provavelmente virão da juventude. 

Critério de eleição 

 Estudantes e jovens profissionais entre 18 e 35 

anos de todo o mundo são convidados a participar. 

 As equipes devem consistir de dois a seis membros 

e podem ser formadas em diferentes escolas, 

instituições, empresas, países, nacionalidades, etc. 

    Para mais informações, visite: 

     https://ideas4action.awardsplatform.com/ 

 

 

Prazo de inscrição: 31 de Março de 2020  

Já está aberto o ciclo de candidaturas do Programa 

Internacional Aga Khan Foundation 2020-21 Os formulário 

de candidatura podem ser obtidos a partir da Fundação 

Aga Khan ou do Conselho de Educação Aga Khan no país 

de residência atual do candidato. 

A Fundação Aga Khan disponibiliza um número limitado 

de bolsas de estudo todos os anos para estudos de pós-

Graduação a estudantes de destaque de países em 

desenvolvimento seleccionados que não têm outro meio 

de financiamento de seus estudos, a fim de desenvolver 

estudiosos e líderes eficazes e de prepará-los para o 

emprego, principalmente dentro do AKDN. As bolsas de 

estudo são premiadas com uma bolsa de 50 %: 50 % de 

empréstimo através de um processo de candidatura 

competitivo uma vez por ano, em Junho ou Julho. 

 

 

Benefícios: 

 

A Fundação auxilia os alunos com taxas de mensalidade e 

despesas de vida apenas. O custo de viagem não está 

incluído nas bolsas de estudo da AKF. O financiamento 

para programas de doutorado só está previsto para os 

primeiros dois anos de estudo, após o qual os alunos 

devem encontrar fontes alternativas de assistência. A 

assistência financeira é fornecida de acordo com as 

necessidades dos alunos, mas o ISP deve ser considerado 

um mutuante de último recurso. 

É pedido aos candidatos que façam todos os esforços para 

obter financiamento de outras fontes, de modo a que o 

valor pedido da Fundação possa ser reduzido ao mínimo. É 

dada preferência a aqueles que conseguiram garantir 

algum financiamento a partir de fontes alternativas. 

Mais detalhes: http://bit.ly/2NldJRt 

 

Programa Internacional de bolsas da Fundação Aga Khan 2020/2021 para estudos de pós-Graduação no exterior 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Cimeira de Sankalp África 2020 

Esta cúpula reúne empreendedores sociais, investidores de 

impacto e construtores de ecossistemas para discutir, definir e 

impulsionar as alavancas críticas de sucesso empresarial para os 

Objectivos de Desenvolvimento Sustentável a serem alcançados 

até 2030 na África. 
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Data: February 27 - February 28, 2020 

Organizador:  Intellecap 

Localização: Nairobi, Kenya 

Mais detalhes: 

 
https://africasummit2020.sankalpforum.com/ 

Sectores envolvidos: Agronegócio, Serviços 

empresariais, Tecnologia e energia limpas, 

Utilidades, Construção e manufatura, Manufatura, 

Criativa, mídia e entretenimento, Educação, Serviços 

financeiros, Saúde, TIC, Lazer e viagens, Varejo e 

atacado, Consumíveis não duráveis, Transporte e 

logística, Água, saneamento e higiene, Carros, 

Eletrodomésticos, Bens de luxo e joias 

Cimeira de Sankalp África 2020 

Cultura ACP-UE: Apoio aos sectores culturais e criativos dos 
países ACP 
 
Prazo: 20 de Março de 2020 
 
Os candidatos são convidados a inscrever-se no Programa ACP-UE 
para uma indústria cultural viável (cultura ACP-UE): Apoio aos 
sectores culturais e criativos dos países ACP.  
O objectivo global deste convite à apresentação de propostas é 
promover o desenvolvimento económico e social dos países da 
África, Caribe e Pacífico (ACP), estimulando todo o sector cultural 
e criativo. 
Os objectivos específicos deste convite à apresentação de 
propostas são: Crescimento da receita económica do sector 
criativo; 
Criação de empregos ligados ao sector cultural; 
Melhor acessibilidade e reconhecimento e exploração comercial 
de artistas e seus trabalhos. 
Qualquer subvenção solicitada no âmbito deste convite à 
apresentação de propostas deve situar-se entre os mesmos 
montantes mínimo e máximo por lote que o total de fundos 
disponíveis: 
 

Lote 1 - África Ocidental: 
 

Montante mínimo e montante máximo: 6.200.000 € 
 

Lote 2 - África Oriental: 
Montante mínimo e montante máximo: 6.000.000 € 
 

Lote 3 - África Central: 
Montante mínimo e montante máximo: 4.200.000 € 
 

Lote 4 - África Austral: 
Montante mínimo e montante máximo: 3.800.000 € 
 

Lote 5 - Caribe: 
Montante mínimo e montante máximo: 3.000.000 € 
 

Lote 6 - Pacífico: 
Montante mínimo e montante máximo: € 2,800,000 
 

Para mais informações, visite https://bit.ly/2Mkq2gg  

A Cúpula Tecnológica da África 

 

A Cúpula Tecnológica da África, realizada em Kigali, de 4 

a 6 de Fevereiro de 2020, fornecerá mais uma vez uma 

visão incomparável, oportunidades de networking e 

negócios para investidores africanos e internacionais e 

líderes de tecnologia que desejam impulsionar o 

crescimento em todo o continente. 

A edição 2020 sediará três faixas - The Money and 

Blockchain Summit, The Africa Start-up Summit e The 

Future Summit, que impulsionam a interacção e uma 

linha de visão futura nas três cúpulas. O evento conecta 

mais de 600 líderes, mais de 350 empresas e mais de 

150 palestrantes, através de workshops, exposições, 

networking e festas 

Pitch Live - Procurando financiamento ou o parceiro 

certo para ajudar o seu empreendimento a crescer? 

Deseja apresentar sua solução aos principais 

investidores, empresas, inovadores e consultores na 

África e além? As inscrições estão abertas até 6 de 

Janeiro para as startups de tecnologia africanas que 

esperam lançar ao vivo no palco principal na África 

Startup Summit 2020 em Kigali. 

Detalhes:  https://www.africatechsummit.com/kigali/  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformando lixo em luxo 
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Convites à apresentação de propostas 

Erasmus+ 

Está ainda aberto o convite à apresentação de 
candidaturas 2020 - EAC/A02/2019 Programa Erasmus+, 
nas suas quatro acções: 

Mobilidade individual para fins de aprendizagem; 
Mestrados Conjuntos Erasmus Mundus; 
Apoio à reforma de políticas e; 
Actividades Jean Monnet  

Consulte toda a informação em: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en 

Para obter informações mais pormenorizadas sobre a 
apresentação das candidaturas queira consultar o Guia do 
Programa Erasmus+, em: http://ec.europa.eu/…/erasmus-
plus/resources/programme-guide 

Disponível para si 

Lançamento da iniciativa “Startups África” para jovens 

africanos jovens e vibrantes 

A Fundação Felix King anunciou recentemente uma nova 

iniciativa, “The Startups Africa”, que preparará e 

recompensará jovens africanos jovens e vibrantes com 

grandes idéias empreendedoras com uma doação inicial de 

US $ 10.000. 

O lançamento de 'The Startups Africa' em parceria com a 

Universidade Internacional dos Embaixadores da Trinity, na 

Geórgia, adicionou um complemento aos programas já 

existentes lançados para aliviar a pobreza, fortalecer o 

comércio e proporcionar emprego. 

A inscrição para 'The Startups Africa' abre em 15 de 
Novembro de 2019 e fecha em 31 de Janeiro de 2020, com a 
grande final realizada em Março / Abril de 2020. 
 
Detalhes: https://felixkingfoundation.com/ 

 



Defendendo activistas da linha de frente na África do Sul 

 
Um grupo de activistas se reúne antes de uma marcha pelos direitos à terra, na Cidade do Cabo, na África do Sul, em 7 de 

Março de 2018. © Melanie Stetson Freeman / The Christian Science Monitor / Getty 
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Prazo de inscrição: 7 de Março de 2020 
 
Mais detalhes: http://bit.ly/37VNlWn 
 
Estão agora abertas as candidaturas de bolsas de estudo 
Nuffic para o segundo semestre de 2020. As bolsas de 
estudo Nuffic procuram desenvolver e avançar o 
conhecimento e as competências dos profissionais, 
oferecendo financiamento para programas de formação na 
Holanda. O programa de bolsas de estudo Nuffic é 
financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 
holandês. 
A Academia da Haia é especialista em programas de 
formação para profissionais envolvidos no desenvolvimento 
inclusivo e sustentável a nível local. Nossos cursos 
combinam teoria e prática que resultam em uma maior 
consciência, inspiração, reflexão melhorada e planos de 
acção para o trabalho do participante em casa. 

Bolsas de estudo da Nuffic procuram desenvolver e avançar 
conhecimento e competências dos profissionais, 
oferecendo financiamento para programas de formação na 
Holanda. O programa de bolsas de estudo Nuffic é 
financiado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros 
holandês. 

Governança multinível de Água (7-18 de Setembro de 
2020): 
 

Este curso explora os blocos de construção da 
governança da água: administração, planeamento, 
financeiro, legal, partes interessadas & cooperação 
através de melhores práticas internacionais e visitas de 
estudo. 
Desenvolvimento económico local (21 de setembro-2 de 
Outubro de 2020): 
 
Este curso discute como as autoridades locais, 
juntamente com as partes interessadas, podem 
desenvolver estratégias para um desenvolvimento 
económico inclusivo e sustentável e promover um 
ambiente empresarial propício. 
 
Conflito, Estado de direito e segurança local (26 de 
outubro-6 de Novembro de 2020): 
 
Este curso discute o papel dos atores nacionais e locais 
no aumento da legitimidade do estado, na restauração 
dos serviços básicos, e na promoção da coesão social e 
da segurança humana em ambientes pós-conflito. 
 
Governança responsivo de género (16-27 de Novembro 
de 2020): 
Este curso explora o quê, porquê e como a governança 
sensível ao género para a mudança transformadora, 
focando-se na integração de género e na entrega de 
serviços a nível local. 

 

Academia de Governança Local / Bolsas de estudo 2020 para jovens funcionários públicos (totalmente financiado para 
os países baixos) 

    

Programa de bolsas de educação para o desenvolvimento de energia 
sustentável (ESED) 2020/2021 ($ 21,000 no valor) 
 

Prazo de inscrição: 6 de Março de 2020  
Mais Detalhes: http://bit.ly/3a3nHAB 
 
O Programa de bolsas da Educação para o Desenvolvimento de Energia 
Sustentável (ESED) inspira a próxima geração de inovadores e pensadores a 
criar um futuro sustentável. 
 
Os estudiosos são estudantes excepcionais de países em desenvolvimento 
que estudam no desenvolvimento de energia sustentável. Hoje, a 
necessidade de praticantes e investigadores orientado a nível global está a 
crescer rapidamente. O nosso programa de bolsas de estudo único promove 
a próxima geração de especialistas do sector de energia, clima e electricidade 
que estarão preparados para enfrentar os desafios do futuro. 
 
Benefícios: 
 
Nível de educação: estudantes de nível de mestrado 
Valor: até $ 21,000 EUA por ano (no máximo. dois anos) 
Bolsas de estudo: de seis a oito anualmente. 


