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O Programa de Bolsas da Fundação Mastercard Celebra uma Década dedicada ao 

Desenvolvimento de Jovens Líderes 

 
O Programa Bolsas de Estudo da Fundação Mastercard já beneficiou cerca de 40 000 jovens e até 2030 irá 

duplicar o seu número para 100 000 jovens, principalmente em África. 

 

Um grupo de bolsistas da Mastercard Foundation expressa entusiasmo na Cúpula do Baobab 2022, em 

Kigali, Ruanda. O programa Mastercard Foundation Scholars - uma educação e liderança 

iniciativa que impactou diretamente quase 40 mil jovens, principalmente na África - este ano 

celebra uma década de impacto transformador e aprendizagem. 

 

Kigali, 15 de Setembro de 2022 — A Fundação Mastercard celebra o aniversário decenal do 

Programa de Bolsas da Fundação Mastercard. Lançado em 2012, o Programa começou como uma 

iniciativa de USD$ 500 milhões para desenvolver a próxima geração de líderes que impulsionariam 

a transformação social e econômica. O Programa identifica jovens talentosos de comunidades 

economicamente desfavorecidas e de difícil acesso, principalmente na África, e apoia a sua 

educação secundária e superior, bem como o desenvolvimento de liderança. Inicialmente, o 
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Programa visava atender 15 mil jovens. Na última década, a Mastercard Foundation desembolsou 

USD$ 1,7 bilhão por meio da iniciativa para beneficiar cerca de 40.000 jovens, dos quais mais de 

72% são mulheres. Até o momento, 18 544 jovens concluíram o ensino médio e superior. 

“Por meio de uma rede de parceiros extraordinários, o Mastercard Foundation Scholars Program 

permite que milhares de jovens brilhantes e com mérito acedam educação de qualidade e se 

desenvolvam como líderes que retribuem às suas comunidades e ajudam a melhorar a vida de outras 

pessoas. Os bolseiros e ex-alunos da Mastercard Foundation são líderes e inovadores; activistas e 

empresários; abordando tudo, desde as mudanças climáticas até a desigualdade na saúde. O seu 

impacto colectivo será sentido nas próximas gerações”, diz Reeta Roy, presidente e CEO da 

Mastercard Foundation.  

De acordo com uma pesquisa 2020/2021 de uma amostra de ex-alunos do Programa, 87% dos 

graduados do ensino médio e 71% dos graduados universitários estão empregados. Onde os ex-

alunos se tornaram empreendedores, eles criaram colectivamente mais de 16 000 empregos. Além 

disso, 40% dos graduados universitários dizem que apoiam agora  a educação dos seus irmãos. É 

importante ressaltar que os bolseiros da Mastercard Foundation expressam unanimemente um forte 

compromisso em retribuir às suas comunidades, sendo um princípio fundamental do Programa. 

Durante a sua formação, cada pessoa cria ou participa de um projecto, que aborda um desafio 

específico nas suas comunidades. 

“Durante toda a minha trajectória como bolsista da Fundação Mastercard, tratou-se sempre de ser 

uma versão melhor de si própria para que pudesse voltar à sua comunidade e ajudar os outros”, diz 

Joanna Gunab, sendo agora médica em exercício no Norte do Gana. Joana, uma jovem mulher 

portadora de uma deficiência, também dirige uma iniciativa para apoiar estudantes com necessidades 

escolares básicas.  

Outra Ex-estudante do Programa de Bolsas de Estudo da Mastercard Foundation, Faith Kipkemboi, 
conduz a transformação na sua terra natal, o Quénia. Ela fundou uma organização comunitária, a 
Cactus Mama, para fornecer serviços de saúde mental baseados em evidências, de alta qualidade e 
acessíveis em áreas remotas, especialmente para mulheres. “Esperamos criar um Quénia melhor; 
um Quénia mais saudável”, diz ela. 

O Programa para Bolsas de Estudo da Fundação Mastercard, começou com uma forte ênfase no 
ensino secundário, em colaboração com parceiros como:  o  CAMFED, BRAC, Fórum para 
Educadoras Africanas (FAWE), a Academia Africana de Liderança (ALA), e a Fundação do Grupo de 
Equidade (Wings to Fly) para garantir aos jovens o acesso ao ensino secundário e melhorar as 
percentagens de conclusão — particularmente para as raparigas. 

À medida que mais países africanos adoptam políticas gratuitas de ensino secundário, o Programa 
de Bolsas de Estudo da Mastercard Foundation concentrou a sua atenção no ensino superior, onde 
as taxas de matrícula no ensino superior em todo o continente permanecem baixas. Ao mesmo tempo, 
a Fundação Mastercard continua a melhorar a qualidade, a relevância e a inclusão no ensino secundário para 

a preparação dos jovens para o mundo do trabalho.  

 “A nossa parceria com o Mastercard Foundation Scholars Program é excepcional e permitiu-nos 

cumprir a nossa visão para os anos de escola pós-secundária”, diz Ann Cotton, Fundadora e 

Fiduciário da CAMFED International. “Cada criança é importante e a Fundação olha para a justiça no 

sentido mais lato possível, desde a criança mais empobrecida [e] marginalizada até à instituição mais 

poderosa com quem trabalha. E há autenticidade em todos os pontos dessa trajectória”. 

https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2020/07/MCF16005-Executive-Summary-Final.pdf
https://mastercardfdn.org/wp-content/uploads/2020/07/MCF16005-Executive-Summary-Final.pdf
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O Programa de Bolsas de Estudo da Fundação Mastercard cresceu, tornando-se uma rede de mais 

de 40 parceiros pan-africanos e globais trabalhando em conjunto para impulsionar a inclusão na 

educação. As organizações africanas representam mais de 45% desta rede. 

Durante a próxima década, o Mastercard Foundation Scholars Program duplicará o seu alcance para 

apoiar um total de 100.000 jovens, 70% dos quais serão mulheres jovens. Irá também dedicar mais 

atenção à inclusão de jovens deficientes e deslocados à força.  

A Fundação Mastercard continuará também a apoiar a rede de parceiros do ensino superior para 

promover a inovação e o empreendedorismo de formas a permitir um trabalho digno para os jovens 

em África. Esta medida está conforme a estratégia da Fundação Young Africa Works, que visa possibilitar a 

30 milhões de jovens em todo o continente a acederem a um trabalho digno e gratificante até 2030.  

### 

 

Sobre a Fundação Mastercard 

 

A Fundação Mastercard trabalha com organizações visionárias para permitir que os jovens na África 

e em comunidades indígenas no Canadá tenhamacesso a um trabalho digno e gratificante. É uma 

das maiores Fundações privadas do mundo com a missão de promover a aprendizagem e de 

incentivar a inclusão financeira para criar um mundo inclusivo e justo. Foi estabelecida em 2006 

através da generosidade do Mastercard, quando se transformou numa empresa pública. A Fundação 

é uma organização autónoma e as suas políticas, as operações, e as decisões do programa são 

determinadas pelo seu próprio Conselho de Administração e pela respectiva equipa de liderança 

sénior. É uma instituição de caridade Canadiana, registada, com escritórios em Toronto, Kigali, Acra, 

Nairobi, Kampala, Lagos, Dakar e Adis Abeba. 

Para mais informações e histórias sobre o Programa de Bolsas de Estudo da Fundação 

Mastercard, por favor visite: www.mastercardfdn.org/all/scholars/scholars10-press-room.  

Siga a Fundação Mastercard através do Twitter: @MastercardFdn. 

 

 

 

CITAÇÕES DE ESTUDIOSOS E PARCEIROS DO PROGRAMA DE BOLSAS 

DE ESTUDO  

 
“Entrevistam os Estudiosos, todos eles queriam fazer algo não só para si próprios, mas para os outros 
— outros na sua família, outros na sua comunidade... Eles são muito motivados por um espírito 
altruísta. E penso que esse é o poder desta abordagem transformadora. Penso não haver melhor 
maneira do que investir nos jovens”. 
 
— SusanDavis, Presidente Fundador e CEO, BRAC USA 
 

“Onde espero que o programa Mastercard Foundation Scholars esteja nos próximos 10 anos? 

Espero, que tenha uma rede de ex-alunos tão vibrante ao ponto de os académicos das primeiras 

classes optarem por investir no sucesso do grupo que se vai formar. Esta é a única coisa que temos 

de conseguir. Se conseguirmos fazer isso correctamente, teremos uma metáfora que não funciona 

https://mastercardfdn.org/research/young-africa-works/
https://mastercardfdn.org/research/young-africa-works/
http://www.mastercardfdn.org/all/scholars/scholars10-press-room
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na maior parte de África, mas teremos uma bola de neve a deslizar e a ganhar força em tamanho à 

medida que avança”. 

— Chris Bradford, Fundadora e Presidente, African Leadership Academy 

 

“O Programa de Bolsas de Estudo da Fundação Mastercard é um grande meio para a Universidade 

EARTH aumentar a consciência das questões das alterações climáticas, especialmente nas zonas 

rurais, e em torno da agricultura, em África. Antes do Programa de Bolsas de Estudo da Fundação 

Mastercard, tínhamos no nosso programa uma pequena percentagem de estudantes africanos que 

enfrentavam desafios diferentes, mas ligados, às alterações climáticas, em comparação com a 

América Latina. E para nós, é uma grande oportunidade de ganhar experiência sobre outras 

realidades e também de contribuir com o pensamento e a aprendizagem das últimas décadas”. 

— Arturo Condo, Presidente da Universidade EARTH 

 

“A minha esperança para o Programa de Estudiosos é que até 2030 tenhamos centenas e centenas 

de redes lideradas por toda a África que estejam a transformar tudo”. 

— Professor Michael Crow, Presidente da Universidade Estatal do Arizona    

 

“O Mastercard Foundation criou este Programa que realmente colocou todos em igualdade de 

condições, e mudou completamente o jogo para os estudantes que (tão necessários) apoiam. Era 

óbvio, para o Mastercard Foundation, que os estudantes – os jovens – seriam a Estrela do Norte”. 

— Patrick Awuah, Presidente e Fundador da Universidade de Ashesi 

 

Ser um académico significa que sou um líder transformador, dedicado a trazer mudanças económicas 

e sociais no meu país de origem, na minha região, e em todo o continente africano.  

— Godiolla Akimana é actualmente bolseira da Fundação Mastercard na Universidade 

Americana de Beirute. 

 

“Além de ter acesso aos ouvidos auditivos, a abrangência do Programa de Bolsas de Estudo da 

Fundação Mastercard desempenhou um papel imenso em quem me tornei. Ao não ter de preocupar-

me com a alimentação, o custo de vida e os livros, tive tempo suficiente de qualidade para me 

preparar para a vida pós-graduada. [Tirei partido] de todos os benefícios da cultura diversificada de 

Ashesi ao sair com estudantes internacionais. Também beneficiei muito das iniciativas de 

desenvolvimento dos académicos, tais como o fundo de estágio de Verão, que patrocinou o meu 

primeiro estágio. Através dos estágios e da interacção com os meus colegas na Ashesi, aprendi a 

envolver-me significativamente em conversas profissionais e a adaptar-me a novas culturas. 

Goldman Sachs empregou-me na maioria devido a estas qualidades, não às minhas capacidades 

técnicas.” 

— Maxwell Aladago, um licenciado da Universidade de Ashesi, é estudante de doutoramento 

no Dartmouth College, onde se concentra actualmente na investigação da IA para resolver 
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alguns dos desafios mais prementes de África. 

 

Lembro-me sempre do meu privilégio de ter atingido a educação que tenho hoje, e estou sempre em 

dívida para com todos os que me ajudaram a realizar o meu sonho. À medida que as organizações 

internacionais e os governos africanos embarcam no desenvolvimento das estratégias, políticas e 

práticas que irão apoiar o progresso contra os ODS, não esqueçam que a educação está na base de 

tudo isto. E que um sonho é o que nos sustenta e nos mantém empenhados na construção de um 

futuro brilhante para aqueles que virão após nós. 

— Patricie Uwase, Licenciada da Universidade da Califórnia Berkeley, Ministra de Estado no 

Ministério das Infraestruturas do Ruanda. 

 

Graças à Fundação Mastercard, consegui alcançar uma educação de classe mundial não só uma, 

mas duas vezes. Esta exposição abriu-me as portas onde conheci pessoas com os mesmos 

sentimentos, entusiasmadas com a resolução de problemas africanos. Com estas experiências, 

lancei o meu empreendimento social, a Hepta Analytics. 

— Rahab Wangari, Licenciada da Universidade de Ashesi e (CMU-Africa), Fundadora da Hepta 

Analytics. 

 

CONTACTOS PARA OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO: 

Wariko Waita 

Chefe do Programa de Comunicação — Desenvolvimento do Capital Humano 

wwaita@mastercardfdn.org 

 

Toni Tiemens 

Chefe de Comunicação Empresarial 

ttiemens@mastercardfdn.org  

mailto:wwaita@mastercardfdn.org
mailto:ttiemens@mastercardfdn.org

