
A Fundação Mo Ibrahim 
congratula-se com o Apelo  
à Ação lançado por dirigentes 
africanos e europeus.

_

A pandemia de COVID-19 é uma crise global, a primeira do seu tipo e com este nível, profundidade 

e amplitude no nosso mundo contemporâneo. Não faz distinção de raça ou país e não conhece 

fronteiras. Só será resolvida por meio de esforços coletivos e coordenados. Trata-se de uma questão 

de interesse comum.

África está a enfrentar um sério desafio. Na maioria dos países, revelar-se-á d ifícil, na melhor das 

hipóteses, implementar as medidas adotadas por países mais desenvolvidos, como o distanciamento 

social, as campanhas de saúde pública e o generoso apoio financeiro oferecido às pessoas e às empresas.  

Muitas economias, sejam elas impulsionadas pelas exportações de matérias-primas básicas ou 

sustentadas por níveis de dívida elevados, serão altamente afetadas. Para a maior parte do continente 

e da sua população, a crise económica terá um impacto forte e duradouro. O progresso recente será 

destruído e as fragilidades já existentes agravadas, com todas as consequências que daí advêm.

Assim, partilhamos, aprovamos e apoiamos plenamente o Apelo à Ação de dirigentes africanos 

e  europeus publicado pelo Financial Times, a sua opinião de que “só uma vitória global que 

inclua plenamente África pode pôr fim a esta pandemia” e o seu apelo a uma liderança coletiva 

robusta, capaz de enfrentar os aspetos múltiplos, interligados e acumulados desta crise. De facto, 

temos de dar resposta, em conjunto e o mais cedo possível, à necessidade de reforçar a capacidade 

de resposta sanitária a emergências de África, à necessidade de partilhar experiências e 

conhecimentos científicos, à necessidade de assegurar o abastecimento humanitário relevante às 

comunidades mais afetadas, nomeadamente em termos de segurança alimentar, para evitar que as 

pessoas morram de fome antes da COVID-19, e à necessidade de lançar um “pacote maciço de 

estímulo económico”, começando  pelo alívio da dívida imediato.     

A Fundação Mo Ibrahim também deseja saudar a recente nomeação, pela União Africana, dos quatro 

enviados especiais para a COVID-19: Donald Kaberuka, Trevor Manuel, Ngozi Okonjo-Iweala e Tidjane 

Thiam. Estes grandes irmãos e irmãs africanos são amigos próximos da Fundação Mo Ibrahim, sendo 

Donald Kaberuka um dos membros do Conselho de Administração da Fundação e Ngozi Okonjo-Iweala 

membro do Comité do Prémio inaugural. Podem contar com o nosso pleno e empenhado apoio.  

Signatários

Laureados do Prémio Ibrahim: Presidente Joaquim Chissano, Presidente Festus Mogae, Presidente 

Pedro Pires, Presidente Hifikepunye Pohamba e Presidente Ellen Johnson Sirleaf.

Membros do Conselho de Administração: Valerie Amos, Jing-Yong Cai, Nathalie Delapalme, Jendayi 

Frazer, Hadeel Ibrahim, Hosh Ibrahim, Mo Ibrahim, Abdoulie Janneh, Donald Kaberuka, Pascal Lamy, 

Keith Luxon, Graça Machel, Jay Naidoo, Presidente Mary Robinson e Ngaire Woods.

Membros do Comité do Prémio: Aïcha Bah Diallo, Mohamed ElBaradei, Presidente Horst Köhler, Graça 

Machel, Presidente Festus Mogae e Presidente Mary Robinson.

https://www.ft.com/content/8f76a4c6-7d7a-11ea-82f6-150830b3b99a


Para mais informações, contacte:

Zainab Umar, umar.z@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 20 7535 5068

Equipa de assessoria de imprensa da Fundação Mo Ibrahim, mifmedia@portland-communications.com,

+44 (0) 20 7554 1743

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

Sobre a Fundação

A Fundação Mo Ibrahim foi instituída em 2006 e centra as suas atenções na importância vital da 

liderança política e da governação pública em África. Ao proporcionar ferramentas para apoio dos 

avanços na liderança e na governação, a Fundação visa promover uma mudança relevante no 

continente. A Fundação, que não tem por objeto a concessão de subvenções, ajuda a definir, avaliar 

e aperfeiçoar a governação pública e a liderança política em África.

Sobre os signatários

• Presidente Festus Mogae | ex-presidente do Botsuana; laureado do Prémio Ibrahim de 2008

e presidente do Comité do Prémio desde 1 de janeiro de 2020

• Presidente Joaquim Chissano | ex-presidente de Moçambique; laureado do Prémio Ibrahim de 2007

• Presidente Pedro Pires | ex-presidente de Cabo Verde; laureado do Prémio Ibrahim de 2011

• Presidente Hifikepunye Pohamba | ex-presidente da Namíbia; laureado do Prémio Ibrahim de 2014

• Presidente Ellen Johnson Sirleaf | ex-presidente da Libéria; laureada do Prémio Ibrahim de 2017

Laureados do Prémio Ibrahim

Membros do Conselho de Administração do Prémio Ibrahim

Contactos

Notas aos editores

• Valerie Amos | Diretora da Escola de Estudos Africanos e Orientais da Universidade de Londres

(School of Oriental and African Studies – SOAS); ex-secretária-geral adjunta para os Assuntos

Humanitários e coordenadora da Ajuda de Emergência das Nações Unidas.

• Jing-Yong Cai | Sócio na Global Infrastructure Partners; ex-chefe executivo da Sociedade Financeira

Internacional (SFI).

• Nathalie Delapalme | Diretora executiva da Fundação Mo Ibrahim

• Jendayi Frazer | Presidente e diretora executiva da 50 Ventures, LLC; ex-secretária de estado adjunta

de Assuntos Africanos dos EUA

https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn


• Hadeel Ibrahim | Diretora do Conselho de Administração da Fundação Mo Ibrahim; co-presidente  

 do Conselho de Administração do The Africa Center, em Nova York. 

• Hosh Ibrahim | Diretor do Conselho de Administração da Fundação Mo Ibrahim

• Mo Ibrahim | Fundador e presidente da Fundação Mo Ibrahim

• Abdoulie Janneh | Diretor executivo, ligação com os governos e instituições em África para  

 a Fundação Mo Ibrahim; antigo sub-secretário-geral da ONU e secretário executivo da Comissão  

 Económica para África (ECA)

• Donald Kaberuka | Antigo presidente do Banco Africano de Desenvolvimento

• Pascal Lamy | Président émérite do Instituto Jacques Delors; antigo diretor-geral da Organização  

 Mundial do Comércio (OMC)

• Keith Luxon | Diretor de finanças na Fundação Mo Ibrahim

• Jay Naidoo | Ex-presidente da Aliança Global para a Melhoria da Nutrição (GAIN); ex-ministro  

 do Gabinete de Nelson Mandela; secretário-geral do Congresso dos Sindicatos da África do Sul   

 (COSATU)

• Ngaire Woods | Decana da Blavatnik School of Government e professora de governação económica  

 global na Universidade de Oxford

• 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

• President 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 do Comité de atribuição do Prémio Ibrahim


