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COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

INSCRIÇÃO PARA BOLSAS DE ESTUDO MANDELA WASHINGTON 2015 
 

O programa de Bolsas de Estudo Mandela Washington é um programa do presidente Barack Obama de 

Iniciativa para Jovens Líderes Africanos (YALI) e representa o compromisso do Presidente em investir no 

futuro da África. A primeira classe do programa de Bolsas de Estudo Mandela Washington chegou em 

Junho de 2014 para seis semanas de formação intensiva para liderança executiva, estabelecimento de 

redes de contacto e desenvolvimento de habilidades, seguido de um encontro Presidencial em 

Washington, DC. Através desta iniciativa, os jovens líderes africanos ganharão habilidades e conexões 

que necessitam para acelerar as suas próprias trajectórias de carreira e contribuir de forma mais enérgica 

para fortalecer as instituições democráticas, estimular o crescimento económico, e reforçar a paz e a 

segurança em África. 

A inscrição para o programa de Bolsas de Estudo Mandela Washington para o ano 2015 para Jovens 

Líderes Africanos está disponível desde 7 Outubro até 5 Novembro de 2014. O programa de Bolsas de 

Estudo Mandela Washington está aberto a jovens líderes africanos que preencham aos seguintes critérios:  

 Idade compreendida entre os 25 e 35 anos, no momento da apresentação da candidatura, embora 

candidatos excepcionais menores de 25 serão tomados em consideração.  

 Não devem ser cidadãos americanos ou residentes permanentes nos EUA. 

 Devem ser elegíveis para receber o visto J-1 para os Estados Unidos.  

 Ter bom conhecimento da língua Inglesa quer na leitura, escrita e conversação. 

Os bolseiros Mandela Washington serão seleccionados com base numa série de critérios, tais como: 

liderança e realização no serviço público, negócios e empreendedorismo, engajamento cívico, um 

compromisso demonstrado ao serviço público ou a comunidade, voluntariado, ou tutoria, fortes 

habilidades sociais e de comunicação, uma atitude enérgica, positiva, e muito mais. 

Para saber mais sobre o processo de candidatura para o programa de Bolsas de Estudo Mandela 

Washington 2015, incluindo todos os critérios e requisitos para a seleção, por favor visite: 

https://youngafricanleaders.state.gov/washington-fellowship/2015-mandela-washington-fellowship-

application/  

Ou, entre em contato com a Seção Embaixada dos EUA para Relações Públicas em Libreville 

PublicAffairsLib@state.gov. 
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