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PROBLEMA SOLUÇÃO
Moçambique é ainda hoje 
afetado por níveis de 
abandono escolar muito 
elevados, bem como falta de 
oportunidades para jovens 
mulheres poderem participar 
activamente na sociedade.

Uma das raízes deste 
problema prende-se com a 
falta de modelos de 
referência em diversos 
níveis e áreas da sociedade,
e que contribuem para que 
se desbloqueiem 
oportunidades.

Ao longo de 7 anos, a Girl MOVE Academy
tem vindo a desenvolver uma metodologia 
inovadora de activação e formação de 
novos modelos de referência no 
feminino e da sua conexão e 
multiplicação através de círculos de 
mentoria intergeracionais que 
impactam as novas gerações e as 
suas comunidades. 

Estes círculos criam uma transformação 
positiva, pois promovem o acesso à 
educação e oportunidades no feminino,
contribuem para o desenvolvimento 
económico e social de Moçambique.

http://www.girlmove.org/


A nossa intervenção tem como objectivo activar, 
formar e capacitar talento jovem feminino 
através de 3 principais componentes:

ACTIVAÇÃO DE TALENTO 
FEMININO & MENTORIA 
INTERGERACIONAL

A NOSSA ABORDAGEM

Desenvolvimento de PROGRAMAS DE FORMAÇÃO 
em Liderança, Empreendedorismo e Inovação 
social (em diversos formatos) para jovens 
mulheres

Implementação de uma METODOLOGIA DE 
MENTORIA INTERGERACIONAL que promove a 
transição escolar para jovens raparigas

Activação de CÍRCULOS DE IMPACTO TEMÁTICOS 
que promovem a participação activa de jovens 
mulheres em fóruns de decisão

1

2

+7.000
JOVENS 
IMPACTADAS 
ANUALMENTE

JOVENS 
UNIVERSITÁRIAS
E GRADUADAS

JOVENS 
ESTUDANTES
(17-28 ANOS)

RAPARIGAS 
ADOLESCENTES
NO FINAL DO 
ENSINO BÁSICO3



A partir da sua Academia em 
Nampula, a Girl MOVE 
desenvolve e testa Programas 
de Activação e Formação de 
Talento Feminino, impactando 
+ 1.500/ano jovens e as 
comunidades locais.

A NOSSA 
ACADEMIA

DE NAMPULA 

PARA TODAS AS PROVÍNCIAS
Através da codificação dos seus 
programas e metodologias, a Girl MOVE 
desenvolve Programas de Formação 
digitais e em formato híbrido que 
permitem impactar +5.000/ano jovens 
raparigas de todas as províncias de 
Moçambique.
Esta abordagem inovadora promove a literacia 
digital, potenciando recursos e plataformas 
utilizadas de forma massiva (e.g, whatsapp)
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DE FORMAÇÃO
EM LIDERANÇA 



O programa BELIEVE é um Programa para raparigas entre os 12-15 anos de idade 
no ano de transição da escola primária  para a secundária, e que vivem em 
contextos vulneráveis. Ao longo do ano lectivo, estas jovens são acompanhadas e 
inspiradas pelas “manas” (jovens universitárias e graduadas) – que já passaram 
pela mesma situação e processo educacional e são hoje um exemplo e referência 
de oportunidades de vida. O BELIEVE garante que as Mwarusis se mantêm na 
escola de forma segura e com sucesso, conscientes do seu potencial para 
influenciar positivamente a sua comunidade e o mundo.
As jovens adolescentes encontram-se com as ’manas mais velhas’ no seu 
SISTERHOOD CIRCLE 2x/ semana no Espaço seguro da comunidade.
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85 % Transição para o ensino secundário (vs 33% 
Estatísticas Nacionais)

<2% gravidez precoce (
vs 52% Estatísticas da província de Nampula) 

<2% uniões prematuras (vs 62% Estatísticas da província 
de Nampula) 



O LEAD é um programa de Liderança com o objectivo de valorizar o currículo e 
desbloquear oportunidades de jovens universitárias que já têm consciência do seu 
talento mas que se encontram numa fase de vida decisiva para dar o próximo 
passo com a confiança, o foco e a visão necessária para abraçar novos desafios. 
Ao longo de um ano, estas jovens têm acesso a Sessões de Formação dinâmicas e 
práticas em temas como Liderança, Empreendedorismo e Valorização Profissional. 
São acompanhadas por jovens mulheres graduadas num processo de Mentoria e 
Sisterhood.
Vivem também uma experiência de mentoria com as raparigas adolescentes do 
BELIEVE e através delas aprendem a elevar o seu talento e a contribuir para 
impactar e transformar a sua comunidade e o mundo.
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TO 120 Estudantes Universitárias anualmente

85% Progressão Académica (vs 50% Estatísticas 
Nacionais - 18 to 22)
>85% terminam a sua Licenciatura com um plano 
de vida definido

Formato: presencial / digital / 
híbrido



+5.000 Jovens Mulheres Moçambicanas inscritas

90% Ativam novos Sisterhood Circles 

80% Definem o próximo MOVE para sua carreira

Formato: digital / híbrido
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O Rise & Shine é a Plataforma Digital da Girl MOVE focada em desenvolver 
Programas de Formação e Activação de Talento para jovens mulheres 
entre os 17 e os 28 anos, em qualquer província de Moçambique. 

Os Programas têm a duração de 12 semanas e podem ser feitos 100% online 
ou em formato híbrido - em ligação com Universidades/ Escolas/ Hubs 
locais. Está estruturado em diferentes módulos temáticos: TALENTO, IMPACTO 
COMUNITÁRIO, VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL, EMPREENDEDORISMO, MENTORIA, 
PAZ & DIREITOS HUMANOS, etc.

As ‘shiners’ são integradas numa comunidade online com ‘manas’ das 
diferentes províncias e recebem os conteúdos através do seu smartphone. 
Ao longo da experiência são desafiadas e activadas para criar os seus 
próprios SISTERHOOD CIRCLES, impactando as suas comunidades locais.



UNIÃO EUROPEIA INSTITUTO CAMÕES (COOPERAÇÃO PORTUGUESA)

A União Europeia atribuiu à Girl Move um fundo 

para 3 anos que visa potenciar o Modelo de 

Mentoria em Cascata, para que a participação das 

raparigas adolescentes e jovens mulheres enquanto 

transformadoras das suas comunidades em contextos 

vulneráveis contribua para uma mudança da perceção 

do papel e valor da mulher na sociedade.

Desde 2018, o Camões I.P. tem apoiado todos 

os anos projetos da Girl MOVE, contribuindo 

para a implementação e testagem de 

metodologias inovadoras em Nampula e para a 

expansão do impacto da Girl MOVE noutras 

regiões de Moçambique.

ASHOKA DREAMS
O fundo atribuído pelo DREAMS Innovation 

Challenge Fund permitiu-nos fazer um piloto da 

replicação do programa BELIEVE programa na 

cidade da Beira e conceber um GameBook de 

aprendizagem interativa.

A Ashoka, a maior rede de inovadores sociais no 

mundo, reconhece o Modelo de Mentoria em 

Cascata que conecta raparigas adolescentes e jovens 

mulheres nos 3 programas da Girl MOVE enquanto 

modelo gerador de mudança sistémica, que cria um 

ciclo virtuoso de transformação positiva entre gerações 

e de impacto nas comunidades.

A Fundação Calouste Gulbenkian financiou 

um projeto piloto para promover e 

desenvolver competências STEM em 

jovens raparigas e estudantes universitárias 

dos programas BELIEVE e LEAD.

CALOUSTE GULBENKIAN

GIRL MOVE ACADEMY
RECONHECIMENTOS & PARCERIAS

CHANGEMAKER LAB
Os programas da ONU World Food Program e 

Global Fund for Women são parceiros chave 

para o desenvolvimento dos desafios do 

Changemaker LAB,, um Lab para gerar, testar e 

validar ideias que vão dar resposta aos problemas 

sociais das comunidades de Nampula, tornando-

as em Soluções Efetivas para o Impacto. 

https://www.girlmove.org/pt/changemaker-lab-pt/


2021 Prémio UNESCO para a Educação de Raparigas e Mulheres

A Girl MOVE Academy foi distinguida pela inovação e eficácia da sua 

metodologia que promove a educação e a liderança feminina em 

Moçambique. É através destes círculos de sisterhood intergeracionais que 

raparigas e jovens mulheres se conectam, conectam, elevam e inspiram 

mutuamente para juntas construírem um mundo melhor.

Este prémio reconhece os círculos de Mentoria e Sisterhood que a Girl MOVE 

tem vindo a implementar em Moçambique já com resultados de impacto bem 

visíveis e que reforça o nosso compromisso para continuarmos a multiplicar e 

expandir a conexão entre as nossas Grassroots Girls com o Mundo. 

Este é um reconhecimento que não celebramos sozinhos e que partilhamos com 

todos aqueles que contribuem para este MOVIMENTO  que está a transformar o 

mundo.

E agora mais que nunca, prometemos não parar.

DESCOBRIR MAISVER O VÍDEO

GIRL MOVE ACADEMY
RECONHECIMENTOS & PARCERIAS

https://www.girlmove.org/pt/project/vencedora-do-premio-unesco-2021/
https://www.youtube.com/watch?v=DW3Jx4Jo9i8


CONHEÇA 

AS CAUSAS 

E SONHOS

DAS 

NOSSAS

GIRLS

girl move academy

https://www.youtube.com/watch?v=O-Gp4RNGMWA


COMO 

TRANSFORMAMOS 

ADVERSIDADES EM 

OPORTUNIDADES

girl move academy

https://www.youtube.com/watch?v=O-Gp4RNGMWA
https://www.youtube.com/watch?v=Et_FJh5VtP8&feature=youtu.be
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www.girlmove.org

geral@girlmove.org
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