
ANZISHA PRIZE
GUIA DE APLICAÇÕES



Boa sorte!

Então decidiu candidatar-se ao 
Prémio Anzisha? Ótimo!

Este guia simples irá ajudá-lo a preparar-se para se 
candidatar e passar pelo formulário de inscrição sem perder 
uma batida.

Lê. Compreenda- o. Usa-a. 

O formulário de inscrição pode ser consultado em 
www.anzishaprize.org/apply. A aplicação e estas instruções 
estão disponíveis no nosso site em inglês, francês, 
português e árabe.



Este guia contém as seguintes informações

• Requisitos de elegibilidade para potenciais candidatos
•

• Critérios de seleção para a bolsa do Prémio Anzisha

• Lista de documentos que vai precisar ao preencher o 
formulário de candidatura

• As várias secções do formulário de candidatura real

• Informações de contato se tiver dúvidas



O Prémio Anzisha procura premiar jovens empreendedores que desenvolveram e implementaram 
soluções inovadoras para desafios sociais ou iniciaram negócios de sucesso dentro das suas 
comunidades.

Agora, no seu 11º ano, o programa está a assumir uma nova forma e vai funcionar durante três anos por 
coorte. Ao fim de três anos, os bolseiros vão formar-se e juntar-se à rede de ex-alunos do Prémio Anzisha. 

26 finalistas de toda a África serão selecionados para o programa de bolsas de estudo anualmente. 
Aqui receberão um apoio de alto toque para o seu negócio e a sua jornada empreendedora. Os seus 
desempenhos também serão acompanhados para avaliar o crescimento e o progresso.

As empresas que apresentam um crescimento e iniciativa exemplares são recompensadas com 
benefícios e serviços como cursos curtos, serviços na nuvem e subsídios de dinheiro.

SOBRE O PRÉMIO ANZISHA



No final do segundo ano, os empreendedores vão lançar os seus negócios e sucessos dentro da 
bolsa para uma oportunidade de ganhar a sua parte de prémios no valor de $140.000 USD.

Os Grandes Prémios são divididos em 4 categorias

•O Prémio de Criação de Emprego: Atribuído ao empreendedor que criou mais oportunidades 
de emprego desde que entrou para a bolsa.

•Prémio de Crescimento das Receitas: Atribuído ao empreendedor com maior crescimento de 
receitas empresariais desde que se juntou à bolsa.

•Prémio Storytelling: Atribuído ao empresário que tem comunicado e distribuído criativamente 
a sua história de empreendedorismo através de narrativas escritas, orais e visuais.

•Prémio de Integração de Sistemas e Processos: Atribuído ao empreendedor que 
efetivamente utilizou sistemas e processos para fazer avançar o seu modelo de negócio.

Para mais informações, visite: www.anzishaprize.org

SOBRE O PRÉMIO ANZISHA

http://www.anzishaprize.org/


SOBRE ALA

A African Leadership Academy (ALA) procura transformar África desenvolvendo uma poderosa rede 
de líderes empresariais que trabalharão em conjunto para alcançar um impacto social extraordinário.

Todos os anos, a ALA reúne os jovens líderes mais promissores de todas as 54 nações africanas 
para um programa pré-universitário na África do Sul com foco na liderança, empreendedorismo e 
estudos africanos.
A ALA continua a cultivar estes líderes ao longo da sua vida, na universidade e não só, fornecendo 
liderança e formação empresarial em curso e ligando-os a redes de alto impacto de pessoas e capitais 
que possam catalisar mudanças em larga escala.

Para mais informações, visite www.africanleadershipacademy.org.

http://www.africanleadershipacademy.org/


Primeiro, vamos certificar-nos de que se qualifica para submeter uma 
candidatura.

• Deve ter entre 15 e 22 anos.

• Deve ter um documento 
de identificação ou 
passaporte para 
apresentar como prova.

Você deve ser um 
nacional de um país 
africano com um negócio 
sediado em África para 
clientes/beneficiários 
africanos.

O seu negócio, invenção 
ou projeto social pode 
estar em qualquer campo 
ou indústria (ciência e 
tecnologia, sociedade civil, 
artes e cultura, desporto, 
etc.).  Qualquer tipo de 
empreendimento é bem-
vindo para se candidatar.

Os indivíduos que se 
candidatam devem ser 
um dos membros 
fundadores de uma 
empresa (por exemplo, 2 
ou 3 cofundadores que 
iniciaram um negócio 
juntos)

Você deve ter entre 15 e 
22 anos para ser elegível 

para o Prêmio Anzisha. 
Você deve ter nascido 

depois de 1º de setembro 
de 1998 ou antes de 31 de 
agosto de 2006 para ser 

considerado

O seu negócio deve 
estar a funcionar.

O Prémio Anzisha não é 
para grandes ideias ou 
planos de negócios –
Já deve ter começado 
e poder prová-lo!

Tem tempo para 
começar agora e ter 
resultados tangíveis 

para partilhar antes de 
as candidaturas abrirem.



Parabéns, foi um acordo.
Está um passo mais perto.

Marcou todas as caixas?

Anzisha Prize 2017  

Winner Heretiaina  

Randriamananatahina

Vencedor do Prémio Anzisha 2019
Yannick Kimanuka



O empreendimento é 
liderado e gerido pelo 
fundador?

O empreendimento 
está estabelecido, já 
conduziu alguns 
negócios ou projetos?

O empreendimento dá 
algum valor a estes 
beneficiários ou 
clientes?

O empreendimento 
mostra potencial para 
crescer?

O empreendimento 
criou alguns 
empregos?

Tem o potencial de 
criar empregos de 
maior qualidade?

O empreendimento já 
demonstrou algum 
impacto?

Existem beneficiários 
claramente definidos 
que são impactados 
pelo empreendimento?

Verificou todas as caixas?

Agora, vamos certificar-nos de que o seu empreendimento se 
qualifica para ser selecionado para a bolsa de estudos.



Líder Comprometido

Você é o líder do seu 
empreendimento e aquele que 
dirige tanto a estratégia de risco 
como as operações

Está empenhado em passar pelo 
menos 20 horas por semana no 
seu negócio e tem um plano para 
continuar a fazê-lo após a seleção

Agora sabemos que a tua aventura é espetacular!
Também precisamos de saber que está empenhado nisso!



Se cumprir todos os critérios estabelecidos nas últimas páginas... 
Parabéns!

Antes de começar a preencher o formulário de inscrição, vamos 
ver se tem todos os documentos de que precisa por perto.

Prémio Anzisha 2019
Finalistas e Vencedores



Uma foto de si mesmo

Uma cópia do seu ID 
(Documento de 
Identificação)

Fotos do seu 
empreendimento/projeto 
em ação

Informação sobre o seu
empreendimento/projeto

Documentos de registo da 
empresa, se o seu 
empreendimento estiver 
registado. (Não se preocupe se 
não, ainda pode submeter o 
seu pedido.)

Queremos que envie o logótipo 
para o seu 
empreendimento/projeto

Aqui está a lista de verificação de documentos que você precisará. 
Não se preocupe, são todos documentos fáceis que já deveria ter.



Informação de Contato
1

Informações Pessoais
3

• Esta secção é simples. Tem como objetivo capturar as suas 
informações pessoais para que possamos chegar aos próximos 
passos.

•
Inquérito ao Empreendedor

2

Informação de empreendimento / Projeto
4

• Recolhemos algumas informações que nos informam sobre jovens 
empreendedores africanos em geral, para nos ajudar a entender melhor os 
jovens empreendedores em África. As suas respostas a estas questões não 
afetarão a sua aplicação Anzisha, mas ajudar-nos-ão a apoiar melhor os 
empreendedores.

• Os seus dados pessoais são solicitados nesta secção, incluindo a 
sua data de nascimento, a sua ocupação, sexo, e uma breve 
biografia a falar-nos de si mesmo. Na sua biografia, queremos 
ouvir a sua história pessoal e o que o motiva. Esta é a secção em 
que lhe será solicitado que faça o upload de um documento de 
identificação.

• Esta secção é a mais importante. É-lhe pedido que forneça 
detalhes sobre o seu empreendimento, incluindo o que faz, o 
seu papel nele, a sua equipa, as suas receitas, e o impacto que 
alcançou. Também lhe é pedido que partilhe a sua visão e 
ambições de crescimento para o seu empreendimento.

• Ser-lhe-á pedido que faça o upload dos seus documentos de 
registo, caso o seu empreendimento esteja registado.

Potencial de liderança
5

• Ser-lhe-á pedido que insira algumas contribuições que faça à sua 
comunidade que mostrem o seu potencial de liderança.

Fotos e Regras de Entrada
6

• Na secção final, faça o upload da sua fotografia e 
fotografias das suas operações em ação. Também lhe será 
pedido que assine o seu formulário de inscrição, 
confirmando que todas as informações que inseriu são 
verdadeiras.

Agora, aqui estão as várias secções que você precisa completar 
no formulário de candidatura real.



O requerente satisfaz todos os critérios e
o seu empreendimento cumpre todos os 
critérios definidos.

Todos os documentos que são necessários e 
listados acima, foram anexados.

Deu-nos informações suficientes sobre si e 
sobre o seu empreendimento. Não se trata de 
escrever muitas palavras, trata-se do que 
escreves.

Sabe como é uma boa aplicação?



Oportunidades
Educativas

Prémio
Monetário

Campos de 
Aprendizagem

Serviço de 
Consultoria

Basta lembrar o que a Bolsa de Prémios Anzisha oferece aos selecionados.
Não é apenas um prémio, mas uma bolsa de estudos para ajudá-lo a crescer o seu negócio.

Prémio Monetário 
Compartilhado no 
valor de $140.000 

em três anos, 
incluindo subsídios 

em dinheiro

Acesso a um currículo 
de liderança 

empresarial de 
renome mundial e 

formação com 
potencial para mais 

investimento baseado 
no envolvimento e 

desempenho.
No valor de $2.000

Em pares com um 
Parceiro de Risco, os 
bolseiros receberão 

apoio mensal de 
coaching que os 

ajudará a alcançar os 
seus objetivos 

pessoais e 
empresariais.

Workshops virtuais 
ao vivo que se focam 

no apoio ao bem-
estar, na construção 

de empreendimentos 
e no 

desenvolvimento de 
liderança pessoal.

Oportunidades de 
educação de curto 

prazo, aumentando a 
sua rede através de 

estágios com 
empresas 

estabelecidas e 
peritos técnicos.

Desenvolviment
o de 

Competências



APLICAR AGORA
www.anzishaprize.org/apply

https://ala.submittable.com/submit/207065/pedido-de-premio-anzisha-2022-portuguese


OBRIGADO

"Nunca duvidem que um pequeno grupo de 
cidadãos empenhados possa mudar o mundo, 
na verdade é a única coisa que já teve"
Margaret Mead

Email: prize@anzishaprize.org | Tel: +27 11 699 3000  
www.facebook.com/anzishaprize 
www.twitter.com/anzishaprize

www.anzishaprize.org

Envie por e-mail as 
suas perguntas para 

prize@anzishaprize.org

mailto:prize@anzishaprize.org
http://www.facebook.com/anzishaprize
http://www.twitter.com/anzishaprize
http://www.anzishaprize.org/

