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AFRICAN LEADERSHIP ACADEMY
Uma instituição de liderança pan-Africana de classe mundial em Joanesburgo

O NOSSO MODELO DE
DESENVOLVIMENTO
DE LIDERANÇA
A African Leadership Academy (ALA) visa
transformar África através do
desenvolvimento de uma poderosa rede
de mais de 6.000 líderes que irão
trabalhar juntos para enfrentar os
maiores desafios de África, alcançar um
impacto social extraordinário e acelerar a
trajectória de crescimento do continente.

O modelo de desenvolvimento de
liderança da ALA pode ser destilado em
três componentes essenciais:

Como Desenvolvemos a Próxima
Geração de Líderes Africanos
A maior necessidade de África é a liderança ética e empresarial. Com
demasiada frequência, nós investimos apenas em enfrentar os sintomas da
má liderança em África: fornecemos cobertores, alimentos e remédios para
aqueles que foram afectados pela guerra, pobreza e fome. Mas esses esforços
nunca vão parar a menos que desenvolvamos líderes que evitem que guerras
aconteçam, empresários que criem empregos e inovadores que desenvolvem
soluções duradouras para as causas profundas dos problemas de África.

A African Leadership Academy foi fundada com cinco crenças que
impulsionaram o desenvolvimento do nosso modelo. Acreditamos que para
criar uma mudança duradoura em África, é necessário fazer investimentos
para tratar as causas e não apenas os sintomas dos problemas - e que a causa
de raiz dos desafios de África é uma insuficiência de liderança.

Acreditamos que líderes individuais podem desencadear uma mudança
positiva maciça na sociedade, e que muitos grandes líderes começam a sua
jornada de liderança ainda muito jovem.
Acreditamos que é necessária uma abordagem pan-Africana para catalisar o
crescimento e desenvolvimento em África, e que África requer líderes
empresariais em todos os sectores que vão se livrar das restrições das
instituições existentes, para permitir uma transformação duradoura.

Através do nosso Programa de Diploma pré-universitário
de dois anos e um conjunto de Programas Globais de curto
prazo, empregamos as ferramentas de investigação
crítica, pensamento crítico e aprendizagem experiencial
para desenvolver uma geração de líderes empreendedores
para África e o mundo.

Potencial
Procuramos no continente
jovens Africanos com
potencial de liderança.
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Oportunidade
Facilitamos o acesso a
redes de oportunidades e
recursos que permitam o
seu crescimento,
aprendizagem e impacto.

Prática
Nós os incorporámos na
prática de liderança,
através de uma
aprendizagem aplicada
para estimular o seu
crescimento intelectual.



CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS

Pré-universitário de Dois Anos

O NOSSO CURRÍCULO

PROGRAMA DE DIPLOMA

O Programa de Diploma pré-universitário de dois anos na ALA promove uma comunidade pan-africana unida e
capacita cada aluno com as habilidades e mentalidades necessárias para uma liderança transformadora. O
nosso currículo vai além da teoria académica e do conteúdo examinado, pretendemos estimular a investigação
crítica, a liderança empreendedora, e competência transcultural. Procuramos desenvolver jovens bem
preparados e equipados para navegar e sobressaírem em um mundo cada vez mais complexo.
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O programa académico da ALA combina professores internacionais
e métodos educativos exclusivos para criar uma forte experiência de
aprendizagem. Os nossos principais cursos em Liderança
Empresarial, Estudos Africanos e Escrita e Retórica capacitam os
jovens líderes com o conhecimento e as habilidades necessárias
para a solução de problemas; além disso, os alunos podem escolher
entre uma variedade de disciplinas oferecidas externamente e
internamente nas Humanidades, Ciências, Línguas e Artes Criativas.
Os programas desenhados externamente incluem uma variedade de
Cambridge Advanced International Cursos de Exame (CAIE) AS e A-
Level. Os nossos professores estão treinados para ministrar aulas
excepcionais na sala de aulas ou remotamente.

Currículo Básico

DISCIPLINAS OFERECIDAS

Liderança Empresarial
Estudos Africanos
Escrita e Retórica
Saúde e Bem-estar
Omang (Humanidades 
Interdisciplinares) 

Matemática
Física
Química
Biologia
Matemática avançada
Ciências de computação

Ciências

Economia
Geografia
História
Francês
Artes Criativas
Estudos Empresarias
Literatura em Língua
Inglesa

Além das opções listadas, os estudantes podem realizar estudos
independentes em um curso específico ou se inscrever em um curso através
da Global Online Academy no segundo ano.

SAT Tutoring: Os alunos da Academia têm acesso a um
programa de tutoria na Academia em preparação para os
exames de SAT, que também são realizados na ALA três vezes
por ano.
Orientação Universitária: Todo estudante tem acesso a
orientação universitária e apoio para submeter candidaturas
para universidades em todo o mundo.
Programa de Palestrantes Convidados: A Academia oferece
um programa robusto de oradores convidados, criando
plataformas para os alunos aprenderem com os principais
especialistas, em distintos convidados da Academia em Séries
de palestrantes e Seminários Executivos temáticos.
Oportunidades Externas: os alunos têm a oportunidade de
participar de uma série de conferências, simpósios e
competições em vários países em todo o mundo a cada ano.

Pesquisa Científica
Pesquisa em Ciências
Humanas e Ciências
Sociais
Relações Internacionais
Pesquisa de criatividade

Letras 

Pesquisas



VOCÊ SABIA?

Desde que abrimos as nossas portas em Setembro de 2008, mais de 1.300 jovens líderes de 46 países africanos
estudaram na African Leadership Academy. Representando uma ampla variedade de origens, esses jovens
líderes incorporam a promessa do continente e demonstraram um potencial incrível, uma forte crença no
futuro do continente, e uma consciência aguda do seu papel na formação desse futuro. Os jovens líderes da
ALA são pioneiros, inovadores, transformadores, entusiastas, criadores e autores do seu próprio futuro.
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COMO CANDIDATAR-SE A ALA

>34,248 1,465

46

212

estudantes de toda África
candidataram-se para estudar
na ALA

jovens líderes na
rede da ALA

países Africanos
representados na
rede da ALA

130
estudantes admitidos
para estudar na ALA
todos os anos

15
estudantes em
média em uma sala
de aulas típica na
ALA

51:49
Y1 e Y2 têm um
divisão de 
 gênero de 51%
masculino e 49%
feminino

23
opções de disciplinas
do nível AS e A na ALA

empresas geridas por
estudantes fundadas na
ALA desde o início

estudantes
participam
anualmente em
conferências
internacionais

>150

Todos os anos, mais de 2.000 jovens líderes de todo o
continente candidatam-se para estudar na African
Leadership Academy. Através de um rigoroso processo de
selecção, somos capazes de admitir até 130 alunos por
ano. Aqui estão alguns aspectos que o nosso
departamento de admissões pode procurar em um
candidato:

Para submeter uma candidatura, visite
www.africanleadershipacademy.org/apply para saber mais sobre
os critérios de candidatura em detalhes, baixar uma cópia da guia
de candidatura, saber mais sobre osprazos de inscrição, sobre as
propinas e assistência financeira, bem como para assistir a um
vídeo com o nosso Reitor. As candidaturas podem ser submetidas
de várias formas; 

1 - Via nosso portal de inscrição online, clique aqui
2 - Por e-mail para
admissions@africanleadershipacademy.org
      Para baixar o formulário de inscrição, clique aqui
3 - Via correio expresso (DHL)

Preparação Intelectua
Coregem & Perseverançã
Propriedade
Interdependência

Os candidatos à Academia devem ter entre 15 e
18 anos e devem ter completado um mínimo de
Décima classe ou equivalente no seu País de
origem.

Se você tiver alguma dúvida sobre o processo de
candidatura, você pode entrar em contacto connosco
através dos detalhes abaixo:

Factos rápidos sobre estudar na ALA

Dados de Maio de 2020

E-mail: apply@africanleadershipacademy.org | Tel: +27 11 699 3000

https://ala2.submittable.com/submit/a0a94ec0-2be8-4db6-96ce-5e8f28116700/2022-diploma-program-english/eligibility
https://alacademy.app.box.com/s/c9rtg9qcs78su3cv6oo1wsqfaetdfpo4
https://ala2.submittable.com/submit/e9fa4dcc-aa82-4cb1-8f50-eb46265c9076/2022-programa-de-dois-anos-pt
https://ala2.submittable.com/submit/e9fa4dcc-aa82-4cb1-8f50-eb46265c9076/2022-programa-de-dois-anos-pt
https://ala2.submittable.com/submit/e9fa4dcc-aa82-4cb1-8f50-eb46265c9076/2022-programa-de-dois-anos-pt


VIDA RESIDENCIAL

A VIDA NO NOSSO CAMPUS

O campus da ALA localizado nos arredores de Joanesburgo oferece um ambiente tranquilo e ideal para a
aprendizagem e descoberta. O campus foi desenhado em torno de uma quadra, com dormitórios, salas de aula,
refeitório, auditório e os nossos laboratórios de ciências a partir do centro. As nossas instalações de classe
mundial servem para criar uma casa longe de casa, para todos os nossos alunos e vários membros do corpo
docente e funcionários.
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DESPORTO E RECREAÇÃO
O desporto é uma parte fundamental da vida
estudantil na ALA, e todos os estudantes devem
participar em um desporto competitivo ou recreativo
durante o seu tempo na Academia. As opções
desportivas disponíveis incluem:

CLUBES & SOCIEDADES LIDERANÇA ESTUDANTIL

ALA é uma academia totalmente residencial, e os nossos alunos
residem em dormitórios ultramodernos no campus. Existem
seis (6) dormitórios masculinos e seis (6) dormitórios femininos,
cada um supervisionado por um membro do corpo docente,
com o apoio de um Estudante Residencial Assistente.

Cada aluno normalmente dividirá um quarto com um outro
aluno do mesmo sexo, mas de nacionalidade diferente. A
Batalha do Machado anual promove uma rivalidade saudável e
fraternidade entre os dormitórios masculinos, com a
correspondente Batalha da Máscara para os dormitórios
femininos.

Futebol
Voleibol
Basquetebol
Netbol
Ténis

Atletismo
Frisbee
Dodgeball
Ténis de mesa
Râguebi

Os alunos da ALA participam rotineiramente de
competições desportivas com outras escolas de
Joanesburgo e de um torneio anual de três escolas com o
Colégio Maru-a-Pula (Botswana) e o Colégio Lebone II
(África do Sul).

Durante o seu tempo na ALA, os alunos são apoiados
para explorar várias paixões e áreas de interesse através
dos vários clubes e sociedades que existem no campus.

Exemplos incluem:

Clube de robótica
ALApella (coro da escola)
Dança africana
Conselho de Relações Internacionais
Clube do Interact (Rotaract)
Trupe do Ubuntu (Drama)
Clube da ciência
Clube de Xadrez

Através de várias plataformas, os alunos da ALA têm o poder
de demonstrar liderança prática dentro da comunidade. O
Governo Estudantil, que é eleito duas vezes por ano pelo
corpo estudantil, representa os interesses do estudante dentro
da Academia e ajuda a cultivar experiências compartilhadas.
Os Capitães das Residências também coordenam todas as
seis residências através das quais as actividades desportivas e
culturais competitivas são organizadas. 

Os Conselheiros de Pares servem como consultores e
treinadores para os estudantes do primeiro ano para fornecer
um apoio emocional e permitir uma transição suave, enquanto
o Conselho de Honra permite a prestação de contas entre os
alunos e para adjudicar pequenas infracções dentro da
Academia. Todos os clubes e sociedades, e grupos religiosos
igualmente fornecem oportunidades para a liderança
estudantil.

Vivendo e aprendendo em uma diversa comunidade pan-Africana



A ALA PODERÁ LEVÁ-LO A LUGARES!

O terceiro pilar do modelo de desenvolvimento de liderança da ALA é Oportunidades: Nós permitimos o acesso
a redes de oportunidades e recursos que permitirão o crescimento, aprendizagem e impacto dos nossos jovens
líderes. Se isso significa progredir para universidades em todo o mundo, geralmente com grandes ofertas de
bolsas de estudo; ou proporcionando estágios de alta qualidade; ou a transição para carreiras significativas; ou
na busca de empreendimentos empresariais, a ALA continua a apoiar o desenvolvimento ao longo da vida aos
membros da nossa rede.
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ALA ALUMNI NO TRABALHO

357 63
universidades admitiram
graduados da ALA

países em todos os
continentes onde
graduados da ALA já
estudaram

concedidos aos
graduados da ALA em
financiamento de
bolsas universitárias

A maioria dos ex-alunos das três primeiras classes da ALA já completaram os seus estudos universitários. Enquanto alguns
continuam a perseguir Doutoramentos em instituições de prestígio como a Universidade de Stanford, Universidade de
Cornell, Universidade de Harvard e a Universidade de Cambridge, ou Mestrados em Administração de Empresas em
Stanford, Harvard e INSEAD, ou MAs em Oxford, Yale, Universidade de Copenhaga, etc, muitos estão em transição para o
mundo do trabalho e começando a ter impacto em sectores críticos, incluindo o seguinte:

Consultoria e Assessoria
(20%)

Investimento Financeiro
e Bancário (18%)

Educação e Desenvolvimento
Juvenil
(25%)

Aprenda sobre a progressão de jovens líderes na rede ALA

$153M 1,651
estágios de alto impacto
garantidos através da
Africa Careers Network

394
colocações de
emprego a
tempo inteiro

75%
estão activamente
engajados em
trabalhos ou
projectos em África

65
países onde ex-
alunos das
nossas três
primeiras
classes estão
trabalhando

Dados de Maio de 2022

Dados de Maio de 2022

Informação e Tecnologia
(16%)

Saúde
(13%)

93%
Porcentagem de 
graduados ALA que
se inscreveram
para universidade



PROGRAMA GLOBAL DE FÉRIAS:
EXPLORE AFRICA

PROGRAMAS GLOBAIS

A African Leadership Academy é um centro de liderança e actividades empresariais. Juntamente com o
Programa de Diploma de dois anos pré-universitário, nós organizamos uma série de programas para jovens de
todo o mundo, com idades entre os 13 e 19 anos. Esses programas incluem os nossos programas globais de
férias de 10 dias e 18 dias (Explore Africa e Engage Africa), a conferência Modelo da União Africana de 5 dias.
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Construído em torno do currículo de Liderança Empresarial e
de Estudos Africanos da ALA, os nossos programas de verão
envolvem jovens líderes de todo o mundo em
empreendedorismo social, design thinking e treino em
liderança.

GLOBAL SCHOLARS PROGRAM:
ENGAGE AFRICA

MODELO DA UNIÃO AFRICANA

O clássico programa de verão Engage Africa da ALA envolve
jovens líderes em design thinking, treinamento em liderança,
aprendizado em serviço comunitário, aventura e intercâmbio
cultural, preparando-os para criar mudanças em África e no
mundo.

Saiba mais em www.alasummer.org

Saiba mais em www.alamau.org

A conferência Modelo ALA da União Africana é uma plataforma
para jovens líderes africanos e globais para praticar as
habilidades de pesquisa, escrita académica,
pensamento crítico, debate e negociação, propondo soluções
implementáveis para os
desafios africanos.

Inspirando-se no Modelo das Nações Unidas e da União
Africana, a ALAMAU tornou-se a principal plataforma no
continente para o desenvolvimento da próxima geração de
líderes diplomáticos para o continente, com centenas de
participantes de vários países dentro e fora de África
participando em cada conferência.

Programas de curto prazo na African Leadership Academy

Saiba mais em www.alasummer.org

O programa Explore Africa foi desenvolvido para líderes
emergentes expandirem os seus conhecimentos sobre o
continente e fazer conexões com todo o mundo, enquanto
são introduzidos à história, cultura dinâmica e vida selvagem
espetacular da África do Sul. Os participantes sairão prontos
para assumir papéis de liderança nas suas escolas ou
comunidades.

Os participantes praticam liderança trabalhando com
empreendimentos sociais, empresários sul-africanos e
membros comunitários. Eles desenvolvem habilidades
através de desafios em equipa, enquanto constroem uma
rede global de pares e descobrem a história, beleza e
diversidade de África. Os participantes saem com as
ferramentas para iniciar os seus próprios empreendimentos
sociais e cívicos!



" N u n c a  d u v i d e  q u e  u m
p e q u e n o  g r u p o  d e  c i d a d ã o s

p r e o c u p a d o s  e
c o m p r o m e t i d o s  p o s s a

m u d a r  o  m u n d o .  D e  f a c t o ,  é
s ó  i s s o  q u e  o  t e m  m u d a d o . "

 
-  M a r g a r e t  M e a d

A f r i c a n  L e a d e r s h i p  A c a d e m y
1 0 5 0  P r i n t e c h  A v e n u e ,  H o n e y d e w

J o h a n n e s b u r g ,  S o u t h  A f r i c a

+ 2 7  1 1  6 9 9  3 0 0 0
i n f o @ a f r i c a n l e a d e r s h i p a c a d e m y . o r g
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