
PROGRAMA AVANÇADO DE LIDERANÇA E EMPREENDEDORISMO 
SOCIAL 

É um programa que aposta no desenvolvimento de competências no domínio da Liderança 
e Empreendedorismo Social, proporcionando experiências de formação e profissionais para 
o desenvolvimento de projectos com impacto pessoal e comunitário.  
É a rampa de lançamento para uma carreira com impacto, transformadora e ao serviço do 
desenvolvimento de Moçambique. 

A quem se destina? 
A QUEM SE DESTINA? 

Mulheres Moçambicanas entre os 20 e os 30 anos licenciadas em qualquer área de 
estudos ou em fase de conclusão de licenciatura. Mulheres com potencial de liderança e 
que revelam uma forte vontade de ser elemento de mudança e desenvolvimento social. 

Duração do Programa e Local? 
DURAÇÂO DO PROGRAMA E LOCAL? 

O Programa tem a duração total de 1 ano - de Janeiro a Dezembro de 2018. Ocorre de 2ª a 6ª 
feira, das 08h00 às 17h00 e inclui estágio numa organização multinacional, para além da 
experiência prática no projecto Mwarusi, Acredita em ti! Realiza-se em Nampula, 
Moçambique.  

COMO POSSO INSCREVER-ME? 
COMO POSSO INSCREVER-ME? 

Acede a www.girlmove.org/academia e preenche a ficha de candidatura online  ou faz o 
download e envia-nos para inscricaogirlmove@gmail.com Podes entregar a ficha de 
candidatura em papel nos seguintes endereços: 
NAMPULA Rua de Sofala, casa 719, Bairro Muahivire, Cidade de Nampula   
(entre a 2ª esquadra e o restaurante Charrua) 
BEIRA Escritório da Girl Move na Unizambeze de Matacuane, Edifício Novo, 1º piso  
MAPUTO Recepção do Co-work Lab - Av. Paulo Samuel Kankhomba, 1063   
(ao lado da Universidade A Politécnica) 

PROCESSO DE ADMISSÃO 
      1ª FASE                                   2ª FASE                                            3ª FASE        
CANDIDATURAS                       ENTREVISTAS                        WORKSHOPS DE SELEÇÃO       
Entre Setembro e                       Entre Setembro e                              Novembro de 2017 
25 de Outubro de 2017              31 de Outubro de 2017   

 

 

 

 



 

e posso esperar? 
» Programa de formação inovador e dinâmico, com módulos e 

experiências únicas, reconhecido pelo seu valor académico e prático; 
» Desenvolver competências pessoais e sociais como autoconhecimento, gestão de tempo e 

finanças pessoais, gestão de emoções e relações interpessoais; 
» Pôr em prática o teu espírito crítico e criativo! 
» Aprender a desenhar, implementar e gerir projectos inovadores, sustentáveis e com 

impacto positivo; 
» Ficar preparada para as exigências do mercado de trabalho, desenvolvendo e 

implementando o plano de carreira certo para ti! 
» Desenvolver a tua capacidade de comunicação de forma inspiradora e assertiva, em 

inglês e português, com recurso a novas tecnologias e meios de comunicação; 
» Conhecer pessoas reconhecidas que fazem a diferença em Moçambique e no Mundo e 

alarga a tua rede de contactos; 
» Inspirar uma equipa a juntar-se a ti para resolver os desafios da tua comunidade e país! 
» Fazer parte de uma geração de mulheres líderes e um movimento de vida de entre-

ajuda e transformação positiva do teu país! 

 
eO QUE INCLUI O PROGRAM que inclui o programa? 
 
» Bolsa de Mérito 
» Tutoria de Carreira 
» Experiência profissional de intervenção comunitária no projecto MWARUSI, 

Acredita em ti! 
» Seminários com formadores nacionais e internacionais de alto nível» 
Participação em Estágio Profissional em Organização Multinacional 

AS ALUNAS QUE MAIS SE DESTACAREM TERÃO ACESSO A: 
» Integração em projectos inovadores e desafiantes 
» Participação em Estágio Profissional Internacional» Participação em 
Conferências Nacionais e Internacionais 

*A BOLSA DE MÉRITO GIRL MOVE INCLUI: 
Uma viagem de ida e volta para a província de origem 
Propinas de inscrição e frequência e um valor monetário mensal para apoio na cobertura de 
despesas correntes. As alunas que vierem de uma outra província que não Nampula, terão 
acesso à Bolsa de Mérito e um subsídio para alojamento. 

 

 

 

 

O QUE POSSO ESPERAR? 

O QUE INCLUI O PROGRAMA? 


