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Sobre o Prêmio 

O Prêmio Pan-africano de Empreendedorismo na Educação é uma competição iniciada por Teach a 

Man To Fish e generosamente patrocinada pela nossa organização parceira, a Fundação Saville. O  

prêmio é endereçado a organizações que contribuam para o crescimento a longo prazo da África e 

seu desenvolvimento através de uma abordagem empreendedora na educação e na formação. O 

concurso está aberto para todas as organizações que tenham base na África e trabalham com  

educação. Isto inclui a educação primária, secundária e terciária, bem como a educação não-formal 

e de adultos. 

O primeiro prêmio é de US $ 10.000 e dois segundo prêmios de US $ 5.000. Há ainda até 50 

prêmios de US $ 1.000 disponíveis para o melhor trabalho de cada país do continente. Os três 

principais premiados ganham ainda uma viagem para a nossa conferência internacional e também 

oficinas de aprendizagem. 

As organizações que executam programas de educação empreendedores podem ser encontradas 

em toda a África, impulsionadas por empreendedores sociais que entendem como a educação pode 

desempenhar, dentro de suas comunidades, um fomento na criação de mudança social positiva. 

Com demasiada frequência, no entanto, esses programas não recebem o verdadeiro 

reconhecimento que merecem. Os Prêmio Pan-africanos de Empreendedorismo na Educação 

representam um pequeno passo a frente, no sentido de chamar a atenção da comunidade 

internacional para as realizações desses programas. 

 

O prazo para candidaturas é até 20 de dezembro de 2013. 



  
 

O que procuramos 
 
As principais características dos projetos que premiamos são: 
 
• São empreendedores - eles têm formas inovadoras de resolver os problemas na educação, 
gerando sua própria renda ou capacitando futuras gerações de empreendedores. 
 
• Eles são sustentáveis - eles são projetados financeira, social e ambientalmente de modo a 
serem sustentáveis a longo prazo, objetivando superar a dependência de doações e 
subsídios como forma de principal fonte de renda. 
 
• Eles sao impactantes – eles criam impactos ao alcançarem resultados mensuráveis em 
termos de sucesso escolar e resultados econômicos para os participantes e para a 
comunidade em geral. 
 

 

Como se inscrever 

1. Você vai encontrar um formulário de inscrição on-line em www.teachamantofish.org.uk/pan-

africanawards. Alternativamente, você pode enviar o formulário de inscrição por e-mail para 

competition@teachamantofish.org.uk 

2. Por favor, leia as informações contidas neste documento; os documentos fornecidos em nosso 

site; e os Termos e Condições da candidatura na íntegra antes de iniciar a sua inscrição. 

3. Você vai precisar para concluir as seguintes seções: 

a. Seção 1 - Detalhes do participante: 

Por favor, forneça detalhes de um contato nominado por sua organização. É vital que você 

especifique um endereço de e-mail de trabalho ou número de telefone (incluindo o código do país). 

Toda a correspondência sobre a competição será encaminhada para este contato. 

b. Seção 2 - Sobre a Organização: 

Nesta seção, é necessário que você nos dê algumas informações básicas sobre sua organização. 

Este também é um espaço para que você possa nos contar em detalhes sobre as origens e as 

ambições de sua organização. Como e por que sua organização começou e o que ele espera 

alcançar? 

c. Seção 3 - Beneficiários: 



  
 

Para podermos entender o alcance do seu trabalho, gostaríamos que você nos dissesse o número 

de pessoas que se beneficiaram diretamente a partir do seu trabalho no último ano e quantas 

pessoas foram diretamente envolvidos em seus projetos. Também gostaríamos que você nos 

dissesse o número de pessoas na comunidade em geral que indiretamente se beneficiaram do seu 

trabalho. Esta seção está procurando apenas números. 

d. Seção 4 - Conquistas: 

I: Empreendedorismo: Nesta seção, nós gostaríamos que você nos contasse como o trabalho 

educacional é empreendedor e como o seu trabalho tem fomentado um espírito empreendedor 

nos outros. Por exemplo: Será que o seu trabalho aborda uma lacuna na prestação de serviços 

educacionais de forma inovadora? Ou ainda, se o seu trabalho educativo gera sua própria renda? 

II: Sustentabilidade: É importante para nós sabermos quais passos você tomou para assegurar que 

o seu trabalho no campo da educação seja sustentável nos próximos anos. Você deve nos dizer 

quais as medidas que já estão em vigor, bem como outras ações que você pretende tomar para 

garantir a sustentabilidade do projeto no futuro. Sua explicação deve nos falar sobre a 

sustentabilidade econômica, ambiental e social do seu projeto. 

III: Impacto: Gostaríamos de saber qual o impacto que o projeto teve, tanto educacionalmente 

quanto economicamente. É útil para nós sabermos o número aproximado de pessoas que o projeto 

tem beneficiado, bem como a forma usada para medir o impacto do seu projeto. Por favor, forneça 

números sempre que possível. 

e. Seção 5 - Desenvolvimento Futuro: 

Nesta seção, gostaríamos de saber o impacto que o Prêmio Pan-Africano teria sobre o seu trabalho 

e como este prêmio financeiro iria ajudá-lo a desenvolver sua organização ou seu projeto . 

f. Seção 6 - Detalhes de Contato de Referências:  

Vamos precisar de detalhes para contatar uma referência, a fim de verificar o que você nos disse 

em sua inscrição. Certifique-se de que essa pessoa será facilmente contatável durante os meses de 

novembro e dezembro de 2013, quando estaremos julgando a sua candidatura. Referências não 

podem ser membros da família do candidato, devem ser independente da sua organização, e 

devem ser profissionais qualificados ou funcionários do governo. Para maiores detalhes sobre os 

critérios de arbitragem, consulte as secções 1,4-7 dos Termos e Condições da competição . 

g. Seção 7 - Condições Gerais: 

• Por favor, confirme aqui que você leu e compreendeu os Termos e Condições da competição. 



  
 

• Por favor, confirme que você concorda em partilhar o seu modelo de negócio educacional / 

metodologia com Teach a Man To Fish e com agentes empreendedores educacionais. Por favor, 

note que você pode ser convidado para fazer uma entrevista por telefone com um membro do 

pessoal da Teach a Man To Fish e para compartilhar materiais relevantes. 

• Por favor, confirme se a sua organização tem uma conta bancária de trabalho e é capaz de 

receber transferências internacionais. 

• Finalmente, por favor, informe-nos onde você ouviu falar sobre a competição. 

4. Por favor, preencha e envie o seu pedido diretamente para o sítio eletrônico da Teach a Man To 

Fish no seguinte endereço sempre que possível: www.teachamantofish.org.uk /pan-african-awards 

Alternativamente, você pode enviar este formulário para competition@teachamantofish.org.uk 

5. Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de inscrição, por favor, não hesite em contatar os 

organizadores da competição através do endereço eletrônico 

competition@teachamantofish.org.uk  
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Dicas para o Sucesso 

Para ajudar a garantir que a sua candidatura aos Prêmios Pan-africanos seja bem sucedida, por 

favor, leia e siga as dicas abaixo: 

• Certifique-se de que o endereço de e-mail que você nos forneceu está funcionando e é verificado 

regularmente. Se você for agraciado com um prêmio e não formos capazes de entrar em contato 

com você, vamos realocar seu prêmio para outra organização; 

• Escreva de forma clara, concisa e em frases completas. Os juízes precisam ser capazes de ler e 

compreender a sua inscrição facilmente. 

• Certifique-se de que você completou todas as perguntas. Pedidos incompletos não serão aceitos. 

• Por favor, mantenha-se dentro do limite do número de palavras - qualquer conteúdo acima do 

limite de palavras podem não ser lidos pelos juízes. 

• Assegure-se de que a sua paixão pela educação e empreendedorismo brilhe através de sua 

inscrição, falando-nos abertamente sobre sua abordagem com sinceridade. 

• Certifique-se de que está claro por que o seu projeto é especial e/ou diferente de outros projetos 

que entram na competição. Você deve olhar criticamente para o modo como você inovou ao 

oferecer uma abordagem empreendedora para a educação de uma forma sustentável . 

• Traga a sua candidatura à vida com a sua experiência e exemplos do seu trabalho que suportem 

as alegações que você fez em sua inscrição. 

• Lembre-se: a competição não é apenas para vencer- a sua candidatura também deve ser 

considerada como uma ferramenta de aprendizagem e uma oportunidade para a sua organização 

de refletir sobre realizações e planos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Vencedores anteriores 

Entre os vencedores de 2012, incluímos um programa de TV, na Tanzânia; um programa de 

treinamento de bordado, em Madagascar; e uma empresa de reciclagem de bicicleta, em Lesoto. 

Estamos à procura de projetos que combatam a pobreza através da educação de forma inovadora, 

sustentável e eficaz. 

 

“Ser agraciado com este prestigiado prêmio, onde competir entre centenas de projetos 

internacionais tem sido muito benéfico para a nossa organização, deu aos funcionários, doadores e 

beneficiários grande conforto, pois o nosso projeto foi considerado mundialmente e temos um 

modelo de melhores práticas que é reconhecido em todo o mundo. Ele também tem nos 

proporcionado a oportunidade de interagir com outras organizações internacionais que têm a 

mesma missão internacional, na conferência anual.” 

Clothing Bank, África do Sul - Vencedor do 1 º Prémio 2012 

“Ganhar este prêmio significa muito para nós, porque estamos ainda mais motivados para 

continuar nosso trabalho. A educação ambiental é uma prioridade para a conservação de 

chimpanzés e outros animais selvagens. Atender clubes natureza como o Club P.A.N. pode promover 

a consciência dos adolescentes para com a natureza e o meio ambiente.” 

Club P.A.N , Côte d' Ivoire - Vencedor da categoria País 2012 

“Além do generoso apoio financeiro, recebemos a atenção da mídia pelo prêmio e mais 

credibilidade no campo. Teach a Man To Fish é muito respeitada, de modo que receber um prêmio 

deles ajudou a missão de Educate! e aproximou o maior reconhecimento de parceiros e fundações 

neste campo.” 

Educate!, Uganda – Vencedor do 1 º Prêmio em 2009 

“Os Ministérios da Educação Superior, Agricultura, Administração Provincial e de Educação de 

Adultos olharam para o Icoseed com grande respeito por ser o melhor projeto do Quênia a vencer, 

em 2009, o Prêmio Pan-Africano para o Empreendedorismo na Educação. Muitas pessoas vieram 

ver o que estávamos fazendo e deram mais apoio.” 

Icoseed, Kenya – Vencedor da categoria País 2009 

 

Todos da Teach a Man To Fish e da Fundação Saville desejam boa sorte com a sua candidatura! 


