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IV Curso de Formação para Jovens Líderes (2019 – 2020): Candidaturas abertas 

A Fundação Friedrich Ebert (FES) em Moçambique gostaria de anunciar o início do quarto curso de formação “Jovens Líderes”. 

A FES é uma fundação política alemã comprometida com os valores da democracia social que trabalha em 19 países do 

continente africano em projectos de diálogo político e de formação com organizações partidárias, sindicais, académicas e da 

sociedade civil. O programa “Jovens Líderes” é um curso de formação para jovens engajados na área pública, social e política. 

O nosso objectivo é de envolver os participantes do curso em debates sobre democracia e desenvolvimento político e social, 

fortalecer a troca de ideias e transmitir conhecimentos sobre métodos e ferramentas para liderar processos, moderar debates e 

planear projectos no âmbito do seu trabalho. Trata-se de um curso de formação de alta qualidade, que ajuda aos actores jovens 

de adquirir novos conhecimentos, se capacitar em métodos de moderação e facilitação e de fazer parte de uma rede 

moçambicana e africana de jovens líderes que querem contribuir com novas ideias para o desenvolvimento económico, social e 

democrático dos seus países.  

O programa é dividido em vários módulos semanais durante um período de 2 anos, sobre temas e assuntos específicos 

(democracia, estratégias de desenvolvimento, corrupção, globalização, média, direitos humanos, género, resolução de conflitos, 

justiça social, etc.) bem como métodos e ferramentas de facilitação (técnicas/métodos e instrumentos de organização, gestão, 

comunicação, moderação, etc.). Os participantes devem-se comprometer em participar no mínimo em 5 módulos de um total de 

7 para obter um certificado no fim da formação. 

A introdução ao curso e o primeiro módulo sobre técnicas de moderação de grupos irá realizar-se em Maputo, de 22 a 26 de 

Abril de 2019.  

Os requerentes interessados em participar neste curso de formação devem enviar a sua candidatura até ao dia 15 de Março 

de 2019, devendo preencher todos os requisitos mencionados a seguir. Mulheres, pessoas portadoras de deficiências e jovens 

de fora de Maputo são encorajados a enviar as suas candidaturas.  

Requisitos para candidaturas: 

• Idade entre 18 e 35 anos  

• Engajamento politico e social no mínimo de 2 anos por exemplo em organizações partidárias, sindicais, de estudantes, 

de direitos humanos, projectos sociais e de formação, cooperativas, etc. 

• Carta de motivação (no mínimo 1 página)  

• Carta de recomendação de uma organização/ uma instituição/ um movimento 

• Curriculum Vitae (com detalhes de contacto e uma fotografia) 

• Conhecimento da língua inglesa será uma vantagem. 

As candidaturas devem ser enviadas ao escritório da Fundação Friedrich Ebert em Maputo. A selecção será feita por um comité 

de representantes da FES e de Alumnis dos cursos de formação anteriores na base de critérios de relevância do engajamento 

dos candidatos, qualificação e idade, igualdade de género e motivação do candidato. Os candidatos pré-selecionados serão 

contactados para uma entrevista.  

Favor de enviar a candidatura por uma das seguintes vias: 

E-Mail: info@fes-mozambique.org 

Webpage: https://www.fes-mozambique.org/ 
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