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Cerimônia de Treinamento e Premiação de Jovens Inovadores 
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Data: 12 a 16 de Dezembro de 2022 

 

Local: Sala de Palestrantes F2, Universidade do Zimbábue 

 

Contacto: Yamungu Alongo Boniface Byamalong 

 b.yamungu@ruforum.org 

 

Fundo 

Existem mais de 200 milhões de africanos com idades entre 15 e 24 anos, tornando a África o 

continente mais jovem do globo e, até 2040, a força de trabalho jovem da África será a maior do 

mundo, superando a China e a Índia. A juventude na África é ambiciosa; a maioria se tornando 

economicamente activa e empreendedora por necessidade, e eles estão demonstrando uma 

riqueza de recursos e inventividade, fornecendo uma gama de empresas e serviços. Um jovem 

africano está pelo menos fazendo algo seja no jardim, ou pelo menos em um canto de um centro 

urbano. Apesar dessa engenhosidade, esses jovens empreendedores têm oportunidades limitadas 

e acesso ao desenvolvimento de habilidades, mentores, redes sociais e finanças que poderiam 

escalar seus negócios. Vários aprenderam o poder da tecnologia de telecomunicações e da mídia 

social e estão expandindo seus negócios nessa frente, muitos ainda estão lutando, mas têm um alto 

potencial devido ao maior acesso a serviços e mercados financeiros, conexões comerciais, 

educação, treinamento e exposição, orientação e suporte sistemas de rede que liberam todo o seu 

potencial. 

Cada vez mais se reconhece que a África precisa utilizar um conjunto diferente de capital para 

aumentar seus empreendedores a um nível competitivo em uma dimensão global. Ao procurar fazê-

lo, reconhece-se que a colaboração e o profissionalismo são dois ingredientes importantes para a 

construção de uma cultura e base empreendedora que podem facilitar a entrada, sobrevivência e 

maior capacidade de inovação dos jovens empreendedores africanos nos negócios. Portanto, é 

imperativo que um ecossistema dinâmico de atores e recursos que promova a incubação de 

negócios, facilite o acesso a serviços de capital e desenvolvimento de negócios, fortaleça a mentoria, 
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a rede e a exposição, bem como o apoio ponto a ponto, sejam explorados, implementados e 

apoiados de forma sustentável. O foco de tais acções é garantir que a mortalidade das jovens 

empresas emergentes seja reduzida e elas sejam estimuladas a atingir seu potencial considerável 

para acelerar o crescimento econômico inclusivo e facilitar melhores meios de subsistência e 

redução da pobreza. Apesar do envolvimento activo no desenvolvimento empresarial, muitos dos 

negócios dos jovens africanos estão concentrados em sectores limitados; por exemplo, 64% dos 

jovens na África Subsaariana estão envolvidos no comércio de varejo, hotelaria e restaurantes, 

sendo que quase todos (97%) dos negócios para jovens no sector de varejo são negócios de baixo 

crescimento e 54% dos quais oferecem emprego para apenas o empresário. Mesmo em meio a essas 

estatísticas presumivelmente sombrias, os jovens empreendedores da África oferecem grandes 

oportunidades para; criar novos negócios, impulsionar e moldar a inovação, acelerar mudanças 

estruturais na economia e introduzir nova concorrência - contribuindo assim para a productividade 

e expansão da base de empregos, absorvendo vários outros jovens em seus empreendimentos. Os 

jovens empreendedores da África, portanto, precisam de apoio crítico para passar com sucesso pelo 

canal empreendedor com o foco em ver mais jovens como proprietários de negócios estabelecidos; 

que possuem e administram um negócio que está em operação há mais de 42 meses. Mover-se 

nessa direcção não é apenas estratégico, mas importante em nível nacional e regional como base 

para aumentar a gama de empregos que eles criam nas economias, aumentar sua participação na 

economia e fortalecer a inclusão financeira dos jovens na África. 

 

Competição de Jovens Empresários Africanos RUFORUM (RUYAEC) 

 

O Fórum Regional de Universidades para Capacitação em Agricultura (RUFORUM), um consórcio de 

161 universidades em 40 países africanos, lançou a convocatória para o Concurso de Jovens 

Empreendedores Africanos RUFORUM 2022 (RUYAEC) em 31 de Maio de 2022. O objectivo do 

RUFORUM é reconhecer especialmente jovens inovadores e empreendedores nas seguintes áreas: 

Alimentos e agronegócios, TICs, Saúde, Engenharia, Recursos Naturais e Meteorologia, entre outros. 

 

Propósito 

O principal objectivo do Concurso de Jovens Empreendedores Africanos RUFORUM é promover a 

inovação empresarial através do empreendedorismo e fornecer financiamento inicial a jovens 

empreendedores com ideias de negócios criativas e inovadoras para serem valorizadas e aumentar 

e promover o espírito de empreendedorismo entre os jovens africanos. A competição visa 

especificamente: 

• Oferecer aos jovens empreendedores a oportunidade de mostrar seus negócios e compartilhar 
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seu desenvolvimento como uma inspiração para muitos jovens empreendedores africanos em 

potencial 

• Trazer acção coletiva para o fornecimento de financiamento inicial para jovens empreendedores 

por meio de um processo transparente e competitivo. 

• Oferecer uma plataforma para que jovens empreendedores demonstrem seu impacto e 

apresentem seus negócios a investidores e partes interessadas por meio de oportunidades de 

capacitação. 

• Criar uma rede de jovens empreendedores em toda a África trabalhando juntos e compartilhando 

experiências que aumentem a contribuição dos jovens e a criação de empregos na África. 

 

Público-alvo e processo de seleção 

O convite à apresentação de candidaturas foi aberto a candidatos da África Austral, no entanto 

devido à baixa resposta; a chamada foi expandida para toda a África. Para a competição deste ano, 

o RUFORUM selecionou 20 vencedores do Concurso de Jovens Empreendedores Africanos 

RUFORUM 2022. Os prêmios serão entregues em Harare, Zimbábue, durante a Reunião Geral Anual 

da RUFORUM “AGM” prevista para 12 a 16 de Dezembro de 2022. 

 

O processo de três etapas a seguir foi realizado para identificar os 20 principais vencedores: 

1. Todas as 136 inscrições recebidas foram analisadas quanto à conformidade com as diretrizes 

da chamada, 

2. Um total de 131 (96,3%) aplicativos estavam em conformidade e cada um foi avaliado por 

quatro avaliadores independentes, 

3. As 20 melhores inscrições foram selecionadas com base nas pontuações médias dos quatro 

avaliadores independentes. 

 

O RUFORUM acredita no poder transformador do empreendedorismo para lidar com o desemprego 

juvenil na África. Capacitar e envolver os jovens no desenvolvimento empresarial apoiará a 

integração dos jovens no crescimento econômico para o emprego juvenil. As vinte (20) empresas 

selecionadas competitivamente participarão e apresentarão suas inovações durante a Reunião 

Geral Anual da RUFORUM, marcada para 12 a 16 de Dezembro de 2022 em Harare, Zimbábue. 

 

      Esboço do Programa 

Horário Descrição Pessoa responsável 

Terça-feira, 13 de Dezembro de 2022 

Dia todo Chegada de Jovens Inovadores Sr. Yamungu Alongo Bonifácio, 
RUFORUM Funcionários e equipe 
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de transporte 

Quarta-feira, 14 de Dezembro de 2022 

08:00-08:30 Chegada, inscrição e Rede Porteiros 

08:30 - 08:40 Comentários de boas-vindas Sr. Yamungu Alongo Bonifácio, 
RUFORUM 

08:40-08:50 Observações de Abertura Sua Excia. Prof. Dr. Abraham Matoc, 
Vice-Chanceler Dr. John Garang 
Universidade Memorial de Ciência e 
Tecnologia 

08:50-11:00 
Formação em Empreendedorismo e 
Gestão Empresarial 

Sr. David Gonahasa, Empresa Uganda 

11:00-11:30 Intervalo de Saúde LOC Zimbabwe e Ushers 

11:30-13:30 
Formação em Empreendedorismo e 
Gestão Empresarial 

Sr. David Gonahasa, Empresa Uganda 

13:30-14:30   ALMOÇO COM LÍDERES SELECIONADOS LOC Zimbabwe e Ushers 

15:30-18:30 
Formação em Empreendedorismo e 
Gestão Empresarial 

Sr. David Gonahasa; Empresa Uganda 

Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2022 

08:30-11:00 Redação de propostas e busca de 
oportunidades (D-Prize, www.d-prize.org) 

Sr. Yamungu Alongo Bonifácio, 
RUFORUM, Sr. David Gonahasa; 
Empresa Uganda 

11:00-11:30   

11:30-12:30 Intervalo de Saúde Porteiros 

12:30-13:30 
Redação de propostas e busca de 
oportunidades (D-Prize, www.d-prize.org) 

Sr. Yamungu Alongo Bonifácio, 
RUFORUM 

13:30-14:30 Almoço com Líderes Selecionados LOC Zimbabwe e Ushers 

15:30-18:30 
Comunicação, Identidade de Marca e 
Pitching 

Sr. David Gonahasa; Empresa Uganda 

Sexta-feira, 16 de Dezembro de 2022 

08:30-13:00 Comunicação, Identidade de Marca e 
Pitching e Prática Final de Pitching 

Sr. David Gonahasa; Empresa Uganda 

13:00 – 14:00 Preparação da Cerimônia de Premiação 
(Jovens Inovadores, Jovens Cientistas e 
Agricultores de Destaque) 

Sr. Yamungu Alongo Bonifácio, 
RUFORUM 

13:00-14:00 Almoço: Secretário Executivo entrante e 
outros líderes 

Sr. Artur Inácio, RUFORUM 

14:00-18:00 1. Prêmios para Agricultores de 
Destaque 

Prof. Dr. Patrick Okori, ICRISAT, 
Malawi 

19:00 – 22:00 Jantar de Gala Governo do Zimbábue 

Terceiro dia: 17 de Dezembro de 2022 

Todo Dia Partida Sr. Yamungu Alongo Bonifácio, 
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equipe RUFORUM e Transporte 

 


