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O Presidente Mahamadou Issoufou 
ganha Prémio Ibrahim para a 
Excelência na Liderança Africana 2020

O Presidente do Níger demonstrou uma liderança excecional e respeito pela democracia perante uma combinação 

de desafios sem precedentes 

Londres e Dacar, 8 de março de 2021 – O Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana 2020 foi atribuído a 

Mahamadou Issoufou, Presidente do Níger, anunciou hoje a Fundação Mo Ibrahim após uma reunião do seu Comité 

do Prémio independente. 

O Presidente Mahamadou Issoufou cumpriu dois mandatos de 5 anos como Presidente do Níger: de 2011 a 2020. É a 

sexta individualidade galardoada com o Prémio Ibrahim, que reconhece e celebra a excelência na liderança africana. 

O Prémio Ibrahim visa distinguir líderes excecionais que, durante o seu mandato, tenham desenvolvido os seus 

países, reforçado a democracia e protegido o Estado de direito em benefício comum do seu povo.

Na sua citação, o Comité do Prémio elogiou a excecional liderança do Presidente Issoufou depois de herdar uma das 

economias mais pobres do mundo, enfrentando desafios aparentemente intransponíveis. Ao longo do seu mandato, 

o Presidente Issoufou fomentou o crescimento económico, demonstrou um compromisso inabalável para com a 

estabilidade regional e a constituição e defendeu a democracia africana.

Ao anunciar a decisão, Festus Mogae, presidente do Comité do Prémio e ex-Presidente do Botswana, afirmou: 

“Perante os mais graves problemas políticos e económicos, incluindo o extremismo violento e a desertificação 

crescente, o Presidente Mahamadou Issoufou conduziu o seu povo por um caminho de progresso. Hoje, o número 

de nigerinos que vivem abaixo da linha de pobreza caiu para 40%, em comparação com 48% há uma década. Embora 

persistam desafios, Issoufou manteve as suas promessas para com o povo nigerino e abriu o caminho para um futuro 

melhor. Após cuidadosa reflexão, o Comité considera o Presidente Issoufou um digno vencedor do Prémio Ibrahim.” 

O Presidente Mahamadou Issoufou foi democraticamente eleito presidente pela primeira vez em 2011, após muitos 

anos de governação militar no Níger. Foi eleito para um segundo mandato em 2016 e renunciou ao poder no final do 

mesmo, demonstrando o seu claro respeito pela constituição. 

Os dados do Índice Ibrahim de Governação Africana (IIAG) 2020 sublinham as realizações do Presidente Issoufou. 

Durante os seus 10 anos como Presidente, o Níger fez progressos em variadas áreas, incluindo a melhoria em todas 

as quatro subcategorias do Desenvolvimento Humano. No final da década, o Níger ocupava o 28.º lugar do IIAG 

entre 54 países. Está entre os dez países africanos que mais robusteceram as oportunidades socioeconómicas para 

as mulheres. 

Ao conhecer o resultado das deliberações do Comité do Prémio, Mo Ibrahim afirmou: “Estou encantado com a 

decisão do Comité do Prémio de tornar o Presidente Mahamadou Issoufou um laureado com o Prémio Ibrahim. É um 

líder notável que tem trabalhado incansavelmente para o povo do Níger, enfrentando com determinação e respeito 

alguns dos desafios mais difíceis da região. Estou orgulhoso de ver Issoufou reconhecido como exemplo de liderança 

excecional e espero que o seu legado inspire gerações de líderes africanos.”

O Presidente Mahamadou Issoufou junta-se à Presidente Ellen Johnson Sirleaf da Libéria (2017), ao Presidente 

Hifikepunye Pohamba da Namíbia (2014), ao Presidente Pedro Pires de Cabo Verde (2011), ao Presidente Festus 

Mogae do Botswana (2008) e ao Presidente Joaquim Chissano de Moçambique (2007) como laureado com o Prémio 

Ibrahim. O Presidente Nelson Mandela foi nomeado Laureado Honorário inaugural em 2007. 

O Prémio Ibrahim é um prémio de 5 milhões de USD pago ao longo de 10 anos. Assegura que o continente africano 

continue a beneficiar da experiência e da sabedoria de líderes excecionais quando estes deixam de exercer funções 

oficiais, permitindo-lhes continuar o seu inestimável trabalho noutras funções cívicas respeitantes ao continente. 

Os candidatos ao Prémio Ibrahim são todos ex-chefes de Estado ou de governo africanos que cessaram funções nos 

últimos 3 anos civis, tendo sido democraticamente eleitos e cumprido o seu mandato constitucionalmente atribuído.

A citação completa do Comité do Prémio pode ser consultada em http://mif.media/2020-citation-pt.

http://mif.media/2020-citation-pt
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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 da sabedoria de líderes  

 excecionais quando estes deixam de exercer funções oficiais, permitindo-lhes continuar noutras  

 funções cívicas respeitantes ao continente;

• É uma distinção e um padrão de excelência da liderança em África e não um “primeiro prémio”,  

 não havendo obrigatoriamente um vencedor todos os anos.

Critérios:

• Ex-chefe de Estado ou de governo africano;

• Cessou funções nos últimos 3 anos;

• Eleito democraticamente;

• Cumpriu o seu mandato constitucionalmente atribuído;

• Demonstrou capacidades de liderança excecionais.

O Prémio Ibrahim é o maior prémio anual atribuído no mundo, consistindo em:

• Cinco milhões de USD ao longo de 10 anos.

Comité do Prémio:

O vencedor do Prémio Ibrahim é selecionado por um Comité do Prémio independente, nomeado pelo 

Conselho de Administração da Fundação e constituído por:

• Presidente Festus Mogae (Presidente) | Ex-Presidente do Botswana, laureado com o Prémio Ibrahim 2008

• Aïcha Bah Diallo | Presidente da Network for Education for All in Africa, ex-ministra da Educação da  

 Guiné, ex-diretora-geral adjunta para a Educação (ADG/ED) da UNESCO e fundadora e presidente  

 da Business for the Empowerment of Women

• Mohamed ElBaradei | Diretor-geral emérito da Agência Internacional da Energia Atómica e vencedor  

 do Prémio Nobel da Paz

• Presidente Horst Köhler | Presidente Federal da Alemanha 2004-2010

• Graça Machel | Presidente da Fundação para o Desenvolvimento Comunitário, ex-ministra da  

 Educação de Moçambique e membro do conselho de administração da Fundação Mo Ibrahim

• Mary Robinson | Presidente dos Elders e professora auxiliar de justiça climática em Trinity College  

 Dublin; Ex-enviada especial da ONU para a Região dos Grandes Lagos de África, ex-enviada  

 especial da ONU para as alterações climáticas, ex-Presidente da Irlanda e membro do conselho  

 de administração da Fundação Mo Ibrahim



Pode acompanhar as atividades da Fundação Mo Ibrahim através dos seguintes meios:

• Sítio web: mo.ibrahim.foundation

• Twitter: @Mo_IbrahimFdn

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

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

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

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/moibrahimfoundation

Acerca da Fundação Mo Ibrahim:

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, centra-se na definição, na avaliação 

e no aperfeiçoamento da governação e da liderança em África através de cinco iniciativas principais:

• Índice Ibrahim de Governação Africana

• Prémio Ibrahim para a Excelência na Liderança Africana

• Fim de Semana Ibrahim da Governação

• Bolsas de Investigação e de Estudo Ibrahim

• Now Generation Network
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