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O Projecto para Expansão das PME Femininas (SWSP) Nkwanzi é um 
programa de prontidão para o investimento que tem como meta 
desbloquear o potencial das empresas lideradas por mulheres através 
da capacitação para angariação de fundos, melhorando o seu potencial 
para angariar capital comercial. O programa oferece mentoring, treino, 
apoio à prontidão para o investimento centrada nas PME Femininas e 
facilita conexões a instituições financeiras nos países seleccionados de 
toda a África Subsariana. 

O projecto Nkwanzi tem como objectivo apoiar 400 PME Femininas 
através de aprendizagem autónoma na plataforma da Academia AECF, 
tutoria e treino individual, avaliação do negócio para prontidão para o 
investimento e facilitação de investimentos por parte de instituições 
financeiras. O projecto será implementado em nove países - Burquina 
Faso, Etiópia, Quénia, Libéria, Mali, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbábue. 

O projecto é co-financiado pelo Banco de Desenvolvimento Africano 
como parte da Acção Financeira Afirmativa para as Mulheres em 
África (AFAWA), uma iniciativa pan-africana para diminuir a lacuna de 
financiamento no valor de 42 mil milhões de dólares enfrentada pelas 
mulheres em África.

Sobre



Foco Geográfico
Burquina Faso, Etiópia, Quénia, Libéria, Mali, Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e 
Zimbábue.

Áreas de Foco
O programa está direccionado 
para PME Femininas a operar 
nestes sectores

Agronegócio

Energia 
Renovável

Serviços 
Financeiros

Água e 
Saneamento

Cuidados de 
Saúde

Empresas 
tecnológicas

Educação

* Ainda encorajamos PME 
Femininas de países fora do 
nosso âmbito a submeterem 
uma candidatura para potencial 
consideração.



Os critérios de elegibilidade para o Programa Nkwanzi são os 
seguintes: 

 Empresas lideradas por mulheres nos 9 países de foco que sintam 
dificuldades no acesso ao financiamento. 

 A participante e candidato principal deve ser a CEO, Directora 
Geral, Proprietária ou Fundadora da empresa e tem de ser 
participante activa no programa. 

 Gerou receita anual de mais de US$ 50.000 no último exercício ou 
no exercício corrente. 

 Operacional há mais de 2 anos. 

 Disponibilidade para trabalhar online - isto é, tem de ter um 
smartphone/portátil com conexão à Internet para aceder às 
ferramentas online, cursos e à comunidade online. 

 Disponibilidade de partilhar dados de desempenho/financeiros 
como parte da conexão ao financiamento.

 
Requisitos adicionais

   Países de foco; Burquina Faso, Etiópia, Quénia, Libéria, Mali, 
Moçambique, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue

 Sectores de foco; Agronegócio, Energia Renovável, Serviços 
Financeiros, Educação, Água e Saneamento, Empresas 
Tecnológicas, Cuidados de Saúde. 

 Empresas que impactam ou trabalham directamente com 
mulheres.   

 Será dada consideração especial aos jovens, com menos de 35 anos 
de idade.

Resolver barreiras para aceder ao financiamento com ferramentas 
práticas.  Aprender como implementar prática de negócio críticas 
que irão tapar as lacunas que impede a capacidade de aceder ao 
financiamento.

Apoio à prontidão para o investimento. 
Receber apoio na identificação de, acesso a e 
envolvimento com investidores potenciais e 
relevantes.

Acesso ao Financiamento.  
As empresas que concluírem a jornada 
de aprendizagem serão conectadas com 
fornecedores de financiamento relevantes.

Networking e Aprendizagem com 
Pares. Conectar e beneficiar da 
aprendizagem entre pares e do 
networking com empreendedores 
semelhantes em toda a África. 

Eventos de reunião e conexão 
com investidores. Até três eventos 
presenciais de reunião com outras 
empresas e investidores / instituições 
financeiras.

Elegibilidade Benefícios O que irá receber?



Benefícios CLICK TO APPLY

Candidaturas

Informação de Contacto 

Como candidatar-se:  Visite https://rb.gy/libzpm

nkwanzi@aecfafrica.orgContacte-nos através 
de:



The AECF

West End Towers, Kanjata Road 
Off Muthangari Drive / Waiyaki Way

Nairobi, Kenya

T: +254-111-035-000 | E: info@aecfafrica.org 

www.aecfafrica.org
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