
 

REQUISITOS PARA A CANDIDATURA 

INTERCâMBIO INTERNACIONAL  

DA JUVENTUDE 

“Ship for world youth program”   

OS FORMULÁRIOS PODERÃO SER ADQUIRIDOS E SUBMETIDOS  

até ao dia 21 de Julho de 2017 nos seguintes locais: 

INSTITUTO NACIONAL DA JUVENTUDE  

Av. Zedequias Manganhela Nos 381/371 

Tel: 21305629 

Formulários de candidatura 

Fotocópia do passaporte 

( elegíveis: nascidos em/depois de 2 de Abril de 1986 ou nascidos em/antes de 1 de Abril de 1999); 
Estar disponível para participar em todos os programas desde a chegada até ao regresso ao seu país; 

Estar em boa saúde física e mental para suportar uma longa viagem; 
Deve entender o significado e o propósito deste programa e ser capaz de agir em harmonia com o grupo no decurso do programa; 

Ser capaz de contribuir em várias actividades para a promoção de um desenvolvimento sonante da juventude  
Ter habilidade para conduzir uma discussão em inglês. 

EMBAIXADA DO JAPÃO 

Av. Julius Nyerere, Nº2832 

Tel: 21499819/20 

O que é “Ship for World Youth program”? 

 É um programa de intercâmbio do Governo Japonês para  
jovens  de  diferentes  países  (Japão,  Australia,  Índia, 
México, Moçambique, Omã, Perú, Polónia, África do Sul, 
Espanha e Sri Lanca), com o desígnio de desenvolver a 
capacidade de lidar com diferentes culturas, desenvolver 
habilidades de comunicação; melhorar as habilidades de 
liderança e de gestão através de discussão e intercâmbio 
cultural entre jovens de vários países e origens. 

Qual é o grupo alvo?   
-Jovens Moçambicanos com idade entre os 18 e 30 anos  

-devem participar do programa inteiro 

-devem ter boa condição fisíca  e mental. 

-devem ser  capazes  de  comunicar  em língua inglesa,             
etc... 

O Programa inclue um curso preparatório no Japão: 

Recepção de boas vindas e orientação dos participantes; Transferência para programas locais e integração nos grupos familiares no 
Japão; Treinamento pré-embarque; Embarque para Índia e Sri-Lanca onde serão organizadas algumas actividades locais; Será 
organizada uma visita instituicional e turística à Cidade de Tóquio. 

Duração e Período: 

O programa terá o seu início no Japão no dia 16 de Janeiro até ao dia 2 de Março de 2018. (total 46 dias) 

Programa no Japão: 16 Jan– 28 Jan    Viagem de Navio: 29 Jan– 11 Fev, 18 Fev-1 Mar 
Programa na Índia: 12 Fev—14 Fev    Programa no Sri Lanca: 15 Fev-17 Fev 


