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9 de outubro de 2015
COMUNICADO DE IMPRENSA

Recrutamento para o Programa Jovens Líderes Africanos - Bolsa Mandela
Washington (YALI)
A Embaixada dos Estados Unidos em Dakar iniciou no dia 1 de outubro o processo de
recrutamento para o programa Jovens Líderes Africanos - Bolsa Mandela Washington
(YALI), uma iniciativa do Presidente Barack Obama que visa estimular o engajamento e
a capacitação da próxima geração de líderes Africanos.
Em 2016, a quota para a Guiné-Bissau passará de três à seis jovens líderes. O
recrutamento deu início no dia 1 de outubro, e com o fim previsto para 11 de novembro
de 2015 através do site:
https://youngafricanleaders.state.gov/washington-fellowship/apply/
Os critérios da seleção são os seguintes:





Ser da Nacionalidade Bissau-Guineense e residir em África;
Ter a idade compreendida entre os 25 e 35 anos;
Ter um bom nível de Inglês;
Ter demonstrado liderança na sua área;

O programa conta enviar 1000 jovens líderes da África sub-sahariana para os Estados
Unidos em 2016 para uma formação de 6 à 8 semanas nas seguintes áreas: negócios e
empreendedorismo, gestão pública e liderança cívica.
Esses jovens serão colocados nas universidades americanas e terão a oportunidade de
encontrar com o Presidente Obama em Washington, durante a cimeira que marcará o
encerramento do programa. O Presidente Obama deixou claro na sua política para a
África Subsaariana que os jovens constituem um factor-chave do seu engamento com a
população desse continente - através da consolidação da democracia, do
desenvolvimento económico ou da melhoria da segurança.
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O programa Iniciativa para Jovens Líderes Africanos (YALI) foi criado em 2010 pelo
Presidente Obama. No início, consistia-se em séries de fora de alto nível, entre os quais
o fórum do Presidente Obama com jovens líderes Africanos em agosto de 2010, o fórum
de jovens pioneiros Africanos em junho de 2011 e a cimeira sobre a inovação e a
parceria de mentores para jovens líderes Africanos em junho de 2012, além de dois mil
actividades para a juventude, que teve lugar em nossas embaixadas no continente
Africano. Passando a denominar-se em 2014 Mandela Washington Fellowship para
Jovens Líderes Africanos, e render tributo a Nelson Mandela, o programa formou 1000
jovens líderes da África sub-sahariana entre 2014 e 2015.
Desde 2012, seis jovens líderes Bissau-Guineense participaram desta iniciativa.
Para mais informações, é favor entrar em contacto com Jason David através de
002455142937 ou usembassymedia@state.gov
Iniciativa de Jovens Líderes Africanos - YALI (-https://youngafricanleaders.state.gov/)
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