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A Fundação Mo Ibrahim anuncia 
os candidatos selecionados  
para o Programa de Bolsas  
de Liderança Ibrahim de 2020

LONDRES, 12 de maio – A Fundação Mo Ibrahim tem o prazer de anunciar a seleção de Bolseiros de 

Liderança Ibrahim para 2020, que constituirão o nono grupo do programa. 

Os candidatos selecionados são: Hanan Taifour (Sudão), que ingressa no Centro de Comércio 

Internacional (CCI), Eliam Kadewele (Malawi), que ingressa na Comissão Económica para África 

(CEA) das Nações Unidas, e Sylvain Degolmal Ngaryo (Chade), que ingressa no Banco Africano de 

Desenvolvimento (BAfD). Devido ao impacto da COVID-19, Sylvain assumirá as suas funções em 2021. 

O Programa de Bolsas de Liderança Ibrahim é um programa de bolsas de investigação seletivo destinado  

a identificar e preparar a próxima geração de líderes africanos de excelência, proporcionando-lhes 

oportunidades de mentoria em importantes instituições multilaterais. Os candidatos, escolhidos entre 

mais de 2000 concorrentes, beneficiarão da mentoria direta dos atuais dirigentes das instituições.

Num comentário sobre os novos Bolseiros de Liderança Ibrahim, Mo Ibrahim, fundador e presidente da 

Fundação, afirmou: 

“Gostaria de felicitar os três novos Bolseiros de Liderança Ibrahim que estão a ingressar neste programa 

único. Hoje em dia, África enfrenta desafios graves que realçam a necessidade de uma liderança 

robusta e de uma governação sólida. Nunca houve um momento melhor para investir e apoiar uma 

nova geração de futuros líderes. Quanto aos novos Bolseiros, espero que aperfeiçoem o conhecimento 

necessário para fazer avançar este continente, aprendendo, utilizando as suas competências e 

trabalhando em colaboração estreita com colegas destas importantes organizações.”  

Hanan Taifour (Sudão) ingressa no CCI. Hanan é uma economista com extensa experiência em 

investigação sobre política económica, gestão de projetos e apoio ao crescimento de pequenas 

e médias empresas (PME) em África. Trabalhou com organizações que incluem o Economic Policy 

Research Institute na África do Sul. 

Eliam Kadewele (Malawi) ingressa na CEA. Eliam é um economista com vasta experiência no sector 

público, centrada na formulação e análise de políticas económicas, no desenvolvimento e gestão de 

projetos, no planeamento e orçamentação, na monitorização e avaliação, na análise económica e 

na modelização financeira. Trabalhou para o parlamento malawiano e assumiu diversas funções no 

Ministério das Finanças do mesmo país. 

Sylvain Degolmal Ngaryo (Chade) ingressará no BAfD. Sylvain é um empreendedor com extensa 

experiência no sector da energia. A sua experiência profissional inclui a gestão de vários programas 

energéticos, incluindo as energias renováveis, a bioenergia, o petróleo e o gás. Sylvain trabalhou para 

organizações como a União Africana (UA) e a N’Djamena Refinery Company Limited. 

O processo de candidatura ao Programa de Bolsas de Investigação de 2021 terá início em agosto de 2020.

Para mais informações sobre as Bolsas de Liderança Ibrahim, ou para saber mais sobre as atividades de 

Bolseiros anteriores desde a sua conclusão do programa, visite o nosso sítio:

https://mo.ibrahim.foundation/fellowships



Para mais informações, contacte

Zainab Umar umar.z@moibrahimfoundation.org, +44 (0) 207 535 5068

Equipa de comunicações da MIF, mifmedia@portland-communications.com, +44 (0) 207 554 1743

Participe na discussão online utilizando #MIFFellows

Pode seguir a Fundação Mo Ibrahim pelos seguintes meios:

• Twitter: @Mo_IbrahimFdn

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

• Instagram: https://instagram.com/MoIbrahimFoundation 

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

Contactos

Acerca da 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 a mudança relevante no continente. 

A Fundação, que não tem por objeto a concessão de subvenções, dedica-se a definir, avaliar e 

aperfeiçoar a governação pública e a liderança política em África.

Em resposta à crise da COVID-19, a Fundação Mo Ibrahim publicou um relatório, apelando a uma 

governação coordenada, ao melhoramento das estruturas da saúde e a dados melhores, a fim de 

atenuar a crise no continente. A Fundação também está a publicar um resumo diário de notícias e 

análises conexas, com enfoque no continente africano. Pode encontrá-los em mif.link/covid19 e nos 

nossos canais das redes sociais.

Bolseiros de Liderança Ibrahim anteriores:

2019 

Nadia Hamel (Argélia), BAfD 

Anta Taal (Gâmbia), CCI 

Emmanuella Matare (Zimbabwe), CEA 

2018

Zukiswa Mqolomba (África do Sul), BAfD

Valeria Bempomaah Mensah (Gana), CEA

Ines Ayari (Tunísia), CCI

2017

Robtel Pailey (Libéria), BAfD

Ndapiwa Segole (Botsuana), CEA

Oulimata Fall (Senegal), CCI

2016

Mariam Yinusa (Nigéria), CEA 

Diane Sayinzoga (Ruanda), CCI

2015

Malango Mughogho (Malawi), BAfD

Tshepelayi Kabata (República Democrática do Congo), CEA

Vivienne Katjiuongua (Namíbia), CCI

2014

Charlotte Ashamu (Nigéria), BAfD

Carl Manlan (Costa do Marfim), CEA

Weyinmi Omamuli (Nigéria), CCI

2013

Joan Stott (África do Sul), BAfD

Rebecca Teiko Sabah (Gana), CEA

Maureen Were (Quénia), Organização Mundial do Comércio (OMC)

2012

Yvonne Apea Mensah (Gana), BAfD

Omolade Araba (Nigéria), CEA

Jacqueline Muna Musiitwa (Uganda/Zâmbia), OMC
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