
 
 
 

 

 
 

Prêmio Anzisha - Diretrizes para a Nomeação de um Jovem 

Empreendedor para se Candidatar ao Prêmio 
 

Obrigado por tomar o seu tempo para reconhecer um empreendedor jovem e promissor em sua rede para o Prêmio Anzisha. Seu 

aval é um voto de confiança para o  jovem, o que ira contribuir para  tomar este passo corajoso e entrar em consideração para o 

maior prêmio da África para seus mais jovens empresários. Você pode enviar sua nomeação para  

http://www.anzishaprize.org/nominate/. 

 

Sobre o Prêmio Anzisha 

O Prêmio Anzisha busca prêmiar jovens empreendedores que desenvolveram e implementaram soluções inovadoras 

para desafios sociais ou iniciaram negócios bem-sucedidos dentro de suas comunidades. 15 finalistas de toda a 

África ganham um lugar e uma bolsa de longa duração o que vai ajudar a acelerar o seu caminho para o sucesso do 

empreendedorismo. O primeiro passo nesta viagem é uma viagem com todas as despesas pagas para a África do Sul 

para fazer parte de um forum de dez dias de empreendedorismo e conferência no campus da Academia Africana de 

Liderança nos arredores de Johanesburgo. Os vencedores do grande prêmio, selecionados dentre esses finalistas, 

compartilharão prêmios no valor de US $ 100.000. A irmandade continua a partir de então, oferecendo-lhes serviços 

de consultoria de negócios para desbloquear o potencial de crescimento em seu empreendimento, conectando-os a 

uma rede global de líderes, proporcionando acesso a oportunidades de fala global e apoiando seu desenvolvimento 

profissional. 

O Prêmio Anzisha é hospedado e Academia Africana de Liderança, e entregues em parceria com a Fundação 

MasterCard. A Academia de Liderança Africana (ALA) procura transformar a África através do desenvolvimento de 

uma poderosa rede de mais de 6.000 líderes que  irão trabalhar em conjunto para enfrentar os maiores desafios  em 

África, alcançar um impacto social extraordinário e acelerar o crescimento do continente..   

 

O que o Prêmio Anzisha está procurando 

Para poder candidatar-se ao Prêmio Anzisha, o empresário deve ser nacional de um país africano. Devem ter entre 

15 e 22 anos no momento da consideração, e ser um fundador ou membro fundador de uma empresa em execução 

em qualquer sector.O empreendedor que é selecionado para entrar na bolsa do Prêmio Anzisha atende aos seguintes 

critérios: 

Já Esta Funcionando: Seu empreendimento é estabelecido, funcionando e tem alguns clientes ou beneficiários 

para quem está entregando algum valor .  

Fundador Liderado: O empreendimento é liderado e gerenciado pelo fundador. O fundador dirige estratégia e 

operações de risco. 

Impacto:O empreendimento já demonstrou algum impacto . 
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Escalabilidade: Se o empreendimento é um negócio com fins lucrativos, já gera receita e tem potencial para 

aumentar essas receitas. Se o empreendimento é uma empresa sem fins lucrativos, já atinge beneficiários com 

potencial para alcançar mais.  

Criação de Emprego: O empreendimento cria empregos e tem o potencial de criar empregos de alta qualidade . 

Comprometimento: O empresário está comprometido com sua empresa e gasta pelo menos 20 horas por semana 

ou mais em seus negócios e você vai continuar a fazê-lo se selecionado para o Anzisha Prize Fellowship. . 

 

O que Acontece Depois que Você Nomear o Empreendedor? 

Os candidatos ao Prémio ainda têm de apresentar um pedido. A nomeação é um aval, um voto de confiança. Pense 

nisso como uma apresentação de uma carta de recomendação em nome do candidato. O candidato então submete o 

aplicativo que fornece informações completas sobre seus negócios, permitindo que eles sejam avaliados pela 

participação na bolsa. O candidato recebe um e-mail informando que eles foram nomeados e, em seguida, recebe 

um lembrete para se candidatar ao prêmio assim que as candidaturas estiverem abertas..  

 

Como Nomear um Empreendedor 

Você pode nomear um empreendedor na página de nomeação do Prêmio Anzisha em 

http://www.anzishaprize.org/nominate/. Você pode nomear tantos empresários que você deseja. Estamos 

entusiasmados em receber o seu apoio aos jovens da sua rede.  
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