AVISO À IMPRENSA
Fundação Mo Ibrahim acolhe o Fim de Semana da Governação Ibrahim no
seu 10º aniversário, de 6 a 9 de Abril de 2017 em Marraquexe, Marrocos
Registo de imprensa em: mo.ibrahim.foundation/igw-register
A Fundação Mo Ibrahim realizará o seu emblemático Fim de Semana da Governação Ibrahim de 7 a 9
de abril de 2017 em Marraquexe, Marrocos, sob o Alto Patrocínio de Sua Majestade o Rei
Mohammed VI. O Fim de Semana congregará uma poderosa coligação de organizações e pessoas, de
África e de todo o mundo, para um diálogo informado e sincero que visa fortalecer a governação e a
liderança em África.
A reunião deste ano é ainda mais especial porque a Fundação completa 10 anos a fazer da
governação um elemento crucial de todo o discurso do desenvolvimento em África. Partindo dos
pontos de vista expressos no Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG) de 2016: Uma Década de
Governação Africana, os participantes analisarão a última década e definirão uma via para o futuro
do continente.
Líderes progressistas da política, dos negócios, dos Media e da sociedade civil reunir-se-ão para
analisar os desafios de liderança e governação em África no século XXI e debater as oportunidades
do continente africano na próxima década.
O programa de atividades inclui:
•
•
•

•

6 de abril, quinta-feira
o Conferência de imprensa (10h00-11h30 hora local)
7 de abril, sexta-feira
o Cerimónia da Liderança: Um debate sobre liderança (19h00-21h00 hora local)
8 de abril, sábado
o Fórum Ibrahim: África num ponto de viragem (09h00-18h00 hora local)
§ Durante o Fórum, os participantes poderão interagir com Mo Ibrahim e
outros oradores eminentes fazendo perguntas através da plataforma de
transmissão online em direto no sítio web e nas páginas do Facebook e
Twitter da Fundação Mo Ibrahim.
9 de abril, domingo
o Partida de futebol (16h00 hora local)
§ Partida de futebol ao vivo entre uma equipa local de um clube marroquino
(a confirmar) e TP Mazembe da República Democrática do Congo (16h00
hora local);
o Concerto noturno (19h00 hora local)
§ Concerto de música ao vivo com Angélique Kidjo, Youssou NDour, Hindi
Zahra, Hoba Hoba Spirit, Hamid El Kasri e Van.

Em simultâneo com o programa da Fundação, organizações convidadas como a ONE, a The B Team,
o International Crisis Group e a The Africa Report também realizarão reuniões e eventos paralelos.
Registo de imprensa
Os meios de comunicação locais e internacionais podem registar-se e assistir ao Fim de Semana da
Governação Ibrahim. A acreditação da imprensa já está em curso em mo.ibrahim.foundation/igwregister
Para mais informações, contacte Sophie Masipa, masipa.s@moibrahimfoundation.org, ou Hallie
Detrick, Hallie.detrick@portland-communications.com.
Todos os eventos estarão também disponíveis através de transmissão online em direto, cujos
pormenores serão divulgados em data mais próxima.
Também o(a) incentivamos a acompanhar o live feed e as discussões no Twitter, com a hashtag
#MIFMaroc ou simplesmente seguindo @Mo_IbrahimFdn.

Agenda pormenorizada dos eventos
Fim de Semana da Governação Ibrahim: 7 a 9 de abril de 2017, sexta-feira a domingo
7 de abril, sexta-feira (19h00-21h00 hora local)
Cerimónia da Liderança: Um debate sobre liderança – Palmeraie Conference Centre,
Marraquexe
Essa cerimónia discutirá liderança no século XXI. O mundo globalizado que hoje partilhamos
parece ameaçado pela recessão democrática e por diversos desafios à segurança, com
líderes autocráticos a seduzirem eleitores cada vez mais preocupados e desencantados.
Os participantes refletirão acerca dessa evolução e ponderarão sobre quais são ou devem
ser o significado, os valores e as qualidades necessárias da liderança atual.
A noite inclui uma conversa entre líderes proeminentes e música ao vivo interpretada pelos
famosos artistas africanos Youssou N'Dour e Hugh Masekela.
Oradores convidados:
•
•

Presidente Horst Kohler, ex-Presidente da Alemanha
Amina J. Mohammed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas

Haverá também um boletim informativo em vídeo com notícias de destaque, que será
distribuído através do serviço expresso de notícias mundiais da Reuters Television.

8 de abril, sábado (9h00-18h00 hora local)
Fórum Ibrahim 2017: África num ponto de viragem – Palmeraie Conference Centre,
Marraquexe
África está num momento crucial da sua história. O mais recente Índice Ibrahim de
Governação Africana, que analisa as tendências dos últimos 10 anos de governação, revelou
uma imagem contraditória de um continente com potencial efetivo para disseminar e
acelerar o progresso, mas que é constrangido por ameaças à segurança e ao Estado de
direito.
Mais importante, a África poderia desfrutar de um ‘dividendo demográfico’ notável à
medida que sua população jovem se torna maioria esmagadora no continente. Porém, há o
perigo de que a maioria dos jovens se sintam desprovidos de perspetivas económicas e
privados de qualquer intervenção política no futuro do seu próprio continente. Esse
deslocamento gera uma ameaça não apenas para a prosperidade económica, mas também
para a democracia, a estabilidade e a segurança.
O modo como o continente irá gerir este ponto de viragem potencial estará no centro das
atenções do Fórum Ibrahim de 2017.
As discussões de sábado centrar-se-ão nas três áreas prioritárias em que a liderança sensata
e a boa governação são essenciais para que África se mantenha na via do progresso
partilhado e sustentável:
Sessão 1: O apelo do extremismo violento e da migração
Sessão 2: O risco de uma recessão democrática
Sessão 3: A necessidade de um crescimento económico inclusivo e empregos para os
jovens de África
Entre os oradores contam-se:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Akinwumi Adesina, Presidente, Banco Africano de Desenvolvimento
Kofi Annan, ex-Secretário-Geral das Nações Unidas
Abdoulaye Bathily, Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas para a
África Central
Bono, investidor de capital de risco, homem de negócios, músico e filantropo
Aliko Dangote, Presidente e Diretor Executivo, Dangote Group
Moulay Hafid Elalamy, Ministro da Indústria, do Comércio, do Investimento e da Economia
Digital, Marrocos
Jendayi Frazer, Presidente e Diretora Executiva, 50 Ventures, LLC
Jean-Marie Guéhenno, Diretor Executivo, International Crisis Group
Abdalla Hamdock, secretário executivo em exercício da Comissão Económica para África

•
•
•
•
•

Martin Kobler, Chefe da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia
Ngozi Okonjo-Iweala, ex-Ministra das Finanças da Nigéria
Amina J. Mohammed, secretária-geral adjunta das Nações Unidas
Mark Malloch-Brown, Presidente, Comissão para Empresas e Desenvolvimento Sustentável
Paul Polman, Diretor Executivo, Unilever

9 de abril, domingo
Partida de futebol (16h00 hora local)
O fim de semana terminará com um jogo de futebol entre uma equipa local de um clube
marroquino (a confirmar) e TP Mazembe.
Concerto noturno (19h00 hora local)
À noite, haverá um concerto de música ao vivo com Angélique Kidjo, Youssou NDour, Hindi
Zahra, Hoba Hoba Spirit, Hamid El Kasri e Van.

Agenda de eventos de organizações convidadas
7 de abril, sexta-feira – Debates TAR: “Será o desenvolvimento africano uma ilusão?” (14h0017h00 hora local)
Em parceria com a The B Team, a revista The Africa Report organizará o seu Debate anual. O Debate
deste ano contará com duas equipas constituídas por convidados proeminentes do Fim de Semana
da Governação e será presidido por Patrick Smith, chefe de redação da The Africa Report.
O tema do Debate de 2017 é: “Será o desenvolvimento africano uma ilusão?”
Se pretender participar no Debate, registe-se online: http://www.theafricareport.com/TARDebates/tardebates2017.
Para mais informações ou se pretenderem assistir aos debates da TAR, meios de comunicação social
devem contactar Alison Kingsley-Hall: a.kingsley-hall@theafricareport.com.

Agenda de eventos apenas por convite
6 de abril, quinta-feira
A ONE realizará a reunião do seu Conselho (apenas para convidados).
7 de abril, sexta-feira
A The B Team realizará uma reunião de líderes, bem como um workshop sobre Transparência da
Titularidade Efetiva (apenas para convidados).

8 de abril, sábado
Mo Ibrahim, Presidente da TPG Satya, e Aliko Dangote, Presidente e Diretor Executivo do Dangote
Group, serão anfitriões de um jantar e mesa-redonda com líderes empresariais e empreendedores
africanos (apenas para convidados).
10 de abril, segunda-feira
A The B Team realizará um workshop sobre contratação aberta (apenas para convidados).
10 de abril, segunda-feira, a 11 de abril, terça-feira
Retiro sobre a África da ONG International Crisis Group (apenas para convidados).
Recursos dos eventos
Estarão disponíveis no sítio web da Fundação Mo Ibrahim, para toda a imprensa, comunicados de
imprensa, Relatório Factos e Números de 2017, fotos, clipes de vídeo e outros recursos
pormenorizados.
Após o fim de semana, estarão também disponíveis no sítio web da Fundação, para toda a imprensa,
gravações em áudio e vídeo sob a forma de um boletim informativo editado.
Recursos: mo.ibrahim.foundation/igw-2017
Um boletim informativo em vídeo com os destaques de sábado e domingo será também distribuído
pelo serviço expresso de notícias mundiais da Reuters Television.
Contacto
•

Para mais informações, contacte:
Sophie Masipa, masipa.s@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 207 535 5067
Hallie Detrick, hallie.detrick@portland-communications.com, +44 (0) 20 7554 1721

•

Hashtag para participar na discussão online: #MIFMorocco

•

Pode seguir a Fundação Mo Ibrahim em:
o Twitter: @Mo_IbrahimFdn
o Facebook: https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation
o YouTube: http://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation
o Instagram: http://instagram.com/moibrahimfoundation

Notas aos editores:
Fundação Mo Ibrahim

A Fundação Mo Ibrahim foi instituída em 2006 e centra as suas atenções na importância vital da
liderança e da governação em África. Ao proporcionar ferramentas para apoio do progresso na
liderança e na governação, a Fundação visa promover a mudança relevante no continente.
A Fundação, que não tem por objeto a concessão de subvenções, concentra-se na definição, na
avaliação e no aperfeiçoamento da governação e da liderança em África através de quatro iniciativas
principais:
• Índice Ibrahim de Governação Africana
• Prémio Ibrahim de Excelência na Liderança Africana
• Fórum Ibrahim
• Bolsas de Investigação e de Estudo Ibrahim
Fim de Semana da Governação Ibrahim
O Fim de Semana da Governação Ibrahim é o evento emblemático da Fundação Mo Ibrahim,
realizado todos os anos numa cidade africana diferente. Esse evento de três dias reúne
proeminentes líderes políticos e empresariais africanos e interessados em África, representantes da
sociedade civil, instituições multilaterais e regionais, bem como importantes parceiros internacionais
de África, para identificar desafios políticos específicos e discutir prioridades de ação. O debate
estende-se a um público mais vasto através da música, da arte e do desporto em grandes eventos
públicos, apresentando alguns dos talentos mais brilhantes de África.
Fórum Ibrahim
Estabelecido em 2010, o Fórum Ibrahim é um fórum anual de debate de alto nível que aborda
problemas de importância vital para África. O Fórum reúne líderes políticos e empresariais africanos
proeminentes, representantes da sociedade civil, instituições multilaterais e regionais e importantes
parceiros internacionais de África para identificar desafios políticos específicos e prioridades para a
ação. Os Fóruns anteriores debateram os seguintes temas: Urbanização em África (2015), África nos
próximos 50 anos (2013), Juventude africana (2012), Agricultura africana (2011) e Integração
económica regional africana (2010). A Fundação compila dados e estudos sobre as questões
debatidas no Fórum como ponto de partida para um debate informado e construtivo.

