A Fundação Mo Ibrahim anuncia que não houve vencedor do Prémio
Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana de 2019
LONDRES, 5 de março de 2020 – A Fundação Mo Ibrahim anunciou hoje que não foi selecionado um
vencedor do Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana de 2019. Esta decisão foi tomada
na sequência das deliberações do Comité do Prémio independente.
Ao anunciar a decisão, o presidente do Comité do Prémio, Festus Mogae, observou: “O Prémio Ibrahim
reconhece a liderança verdadeiramente excecional em África, celebrando modelos exemplares no continente.
É atribuído a pessoas que, através de uma governação notável no seu país, contribuíram para a paz, a
estabilidade e a prosperidade do seu povo. Com base neste rigorosos critérios, o Comité do Prémio não
pôde atribuir o prémio de 2019.”
Comentando a decisão, Mo Ibrahim, Presidente da Fundação Mo Ibrahim, declarou: “África enfrenta alguns
dos mais complexos desafios do mundo, desde os desafios associados ao crescimento demográfico e ao
desenvolvimento económico aos colocados pelos impactos ambientais. Precisamos de líderes capazes de
governar democraticamente e de transformar estes desafios em oportunidades. Dois terços dos nossos
cidadãos vivem hoje em países mais bem governados do que há dez anos, o que indica que estamos
a realizar progressos. Sinto-me otimista de que teremos em breve a oportunidade de atribuir este prémio
a um candidato merecedor.”
Contactos
Para mais informações, contacte:
Zainab Umar, umar.z@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 20 7535 5068
Equipa de assessoria de imprensa da FMI, mifmedia@portland-communications.com,
+44 (0) 20 7554 1743
Participe na discussão na Internet, utilizando o hashtag #MIFPrize
Saiba mais sobre a Fundação Mo Ibrahim:
•

Internet: https://mo.ibrahim.foundation

•

Twitter: @Mo_IbrahimFdn

•

Facebook: https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation

•

Instagram: https://instagram.com/MoIbrahimFoundation

•

YouTube: https://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation

Notas aos editores
O Prémio Ibrahim visa celebrar dirigentes que, durante o seu mandato, tenham contribuído para o
desenvolvimento dos seus países, o fortalecimento da democracia e dos direitos humanos para benefício
comum do seu povo e para a promoção do desenvolvimento sustentável.
Os candidatos ao Prémio Ibrahim são antigos Chefes de Estado ou de Governo africanos que cessaram
funções durante os três últimos anos civis, tendo sido democraticamente eleitos e cumprido o seu mandato
constitucionalmente atribuído.
Os vencedores anteriores foram a presidente Ellen Johnson Sirleaf da Libéria (2017), o presidente
Hifikepunye Pohamba da Namíbia (2014), o presidente Pedro Pires de Cabo Verde (2011), o presidente
Festus Mogae do Botsuana (2008) e o presidente Joaquim Chissano de Moçambique (2007). Nelson
Mandela foi distinguido como Laureado Honorário inaugural em 2007.
O Prémio Ibrahim:
•

Reconhece e celebra dirigentes africanos que, em circunstâncias difíceis, tenham desenvolvido os seus
países, combatido com êxito a pobreza e aberto caminho para a prosperidade equitativa e sustentável;

•

Destaca figuras que constituam exemplos excecionais para o continente;

•

Assegura que o continente africano continue a beneficiar da experiência e sabedoria de líderes
excecionais quando estes terminam os respetivos mandatos nacionais, permitindo que prossigam
atividades noutros cargos públicos no continente;

•

Representa uma recompensa e uma norma de excelência na liderança em África e não um “primeiro
prémio”, não havendo obrigatoriamente um vencedor todos os anos.

Critérios:
•

Antigo Chefe de Estado ou de Governo africano

•

Que tenha cessado funções nos últimos três anos

•

Democraticamente eleito

•

Que tenha cumprido o mandato constitucionalmente atribuído

•

Que tenha demonstrado capacidades de liderança excecionais

•

O Prémio Ibrahim é o maior prémio anual atribuído no mundo, ascendendo a 5 milhões de dólares
americanos ao longo de dez anos.

Estão disponíveis mais informações sobre os laureados do Prémio Ibrahim em:
https://mo.ibrahim.foundation/prize (em inglês).

Comité do Prémio
O vencedor do Prémio Ibrahim é selecionado por um Comité do Prémio independente, nomeado pelo
Conselho de Administração da Fundação, composto por:
•

Festus Mogae | ex-presidente do Botsuana; laureado do prémio Ibrahim de 2008 e presidente do
Comité do Prémio desde 1 de janeiro de 2020

•

Aïcha Bah Diallo | presidente da Rede para a Educação para Todos em África; ex-ministra da Educação
da Guiné

•

Mohamed ElBaradei | diretor-geral emérito da Agência Internacional da Energia Atómica; vencedor
do Prémio Nobel

•

Horst Köhler | ex-enviado pessoal do secretário-geral das Nações Unidas ao Sara Ocidental,
ex-presidente da Alemanha

•

Graça Machel | presidente da Fundação para o Desenvolvimento Comunitário, ex-ministra da Educação
de Moçambique; membro do Conselho de Administração da Fundação Mo Ibrahim

•

Mary Robinson | presidente de The Elders; enviada especial das Nações Unidas para El Nino e as
Alterações Climáticas na Região dos Grandes Lagos de África; ex-Presidente da Irlanda; membro do 		
Conselho de Administração da Fundação Mo Ibrahim.

Membros anteriores:
•

Salim Ahmed Salim (presidente de 2011 a 2019) | ex-secretário-geral da Organização de

•

Unidade Africana (atual União Africana); ex-primeiro-ministro da Tanzânia; membro do Conselho
de Administração da Fundação Mo Ibrahim

•

Kofi Annan (falecido) (presidente de 2007 a 2011) | ex-secretário-geral das Nações Unidas

•

Ngozi Okonjo-Iweala (2007 – 2008) | ex-ministra da Economia e ministro das Finanças da Nigéria;
ex-vice-presidente do Banco Mundial

•

Martti Ahtisaari | ex-presidente da Finlândia; vencedor do Prémio Nobel da Paz

Estão disponíveis mais informações sobre os laureados do Prémio Ibrahim em:
https://mo.ibrahim.foundation/prize/laureates

