A Fundação Mo Ibrahim anuncia os bolseiros
do Programa Ibrahim de Bolsas de Investigação
para a Liderança de 2021

_
Dacar e Londres, 30 de junho de 2021 – A Fundação Mo Ibrahim tem o prazer de anunciar a atribuição em 2021 das Bolsas
de Investigação para a Liderança a três jovens líderes africanos que irão participar em programas de orientação de um ano
em conceituadas instituições multilaterais.
Os novos bolseiros são Fatou Wurie (Serra Leoa), que irá integrar o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD); Gaokgakala
Sobatha (Botsuana), que irá integrar a Comissão Económica das Nações Unidas para África (CENUA); e Richard Adu-Gyamfi
(Gana), que irá integrar o Centro de Comércio Internacional (CCI).
Fatou, Gaokgakala e Richard constituem o décimo grupo do Programa Ibrahim de Bolsas de Investigação para a Liderança,
que foi estabelecido em 2011 pela Fundação para identificar e orientar a próxima geração de líderes africanos excecionais.
Durante os seus programas de 12 meses, os bolseiros adquirirão competências técnicas e de liderança, contribuindo
diretamente para a investigação e a formulação de políticas. Uma característica especial do programa é a oportunidade de
beneficiar da orientação direta das chefias das organizações de acolhimento.
Desde 2012, 28 bolseiros (incluindo o grupo deste ano) participaram no programa de toda a África. Após a conclusão dos
respetivos estágios, os bolseiros tornam-se membros da rede “Now Generation” (NGN) da Fundação, um grupo de mais de
250 líderes emergentes de mais de 40 países que estão empenhados em construir uma África melhor.
Jendayi Frazer, diretora do programa Ibrahim de Bolsas de Investigação para a Liderança, afirmou: “Apresento as minhas
mais calorosas felicitações à Fatou, à Gaokgakala e ao Richard, que foram selecionados a partir de uma lista restrita de
candidatos excecionais. Estou entusiasmada para interagir com estes jovens brilhantes e, ademais, aprender com eles
durante o próximo ano.”
Mo Ibrahim, fundador e presidente da Fundação Mo Ibrahim, referiu: “O futuro de África será determinado pela capacidade
dos seus líderes. A melhor forma de cultivar o potencial da próxima geração de líderes é, sem dúvida, oferecer-lhes
oportunidades para desenvolverem a sua experiência e confiança em primeira mão. Tenho o prazer de acolher na família da
Fundação os bolseiros Ibrahim de 2021 e desejo-lhes o melhor nos seus estágios.”
Bolseiros do programa Ibrahim de Bolsas de Investigação para a Liderança:
Fatou Wurie (Serra Leoa) integrará o BAD. Fatou é uma profissional no domínio da justiça social e das políticas públicas,
com mais de dez anos de experiência interdisciplinar nacional e internacional na liderança de programas sobre a relação
entre a inovação, os direitos das mulheres e iniciativas de transformação estratégica.
Gaokgakala Sobatha (Botsuana) integrará a CENUA. Gaokgakala é especialista em governação e desenvolvimento urbano
com quinze anos de experiência no setor público. As suas áreas de especialização incluem o planeamento e a coordenação
do desenvolvimento urbano e regional, o desenvolvimento social, o ambiente e as alterações climáticas.
Richard Adu-Gyamfi (Gana) integrará o CCI. Richard é um especialista em empreendedorismo e comércio intra-africano.
É coautor do “Relatório Ano Zero sobre a ZCLCA” da iniciativa AfroChampions, que destaca o compromisso e a preparação
do continente para a implementação da Zona de Comércio Livre Continental Africana.
O processo de candidatura ao programa Ibrahim de Bolsas de Investigação para a Liderança de 2022 será lançado em
agosto de 2021.
Para mais informações sobre as Bolsas Ibrahim de Investigação para a Liderança ou para saber mais sobre
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https://mo.ibrahim.foundation/fellowships.
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Contacte a MIF
Para mais informações, contacte:
Equipa de assessoria de imprensa da MIF, mifmedia@portland-communications.com, +44 7789 626135
Participe na discussão na Internet, utilizando o hashtag #MIFFellows
Pode acompanhar as atividades da Fundação Mo Ibrahim através dos seguintes meios:
•

Twitter: @Mo_IbrahimFdn

•

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

•

Instagram: https://instagram.com/MoIbrahimFoundation

•

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

•

Sítio web: mo.ibrahim.foundation

Acerca da Fundação Mo Ibrahim
A Fundação Mo Ibrahim foi criada em 2006 e centra as suas atenções para a importância decisiva da liderança política e
da governação pública em África. Ao proporcionar ferramentas para o apoio do progresso na liderança e na governação, a
Fundação visa promover a mudança significativa no continente.
A Fundação, que é uma organização não subvencionadora, concentra-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 de Excelência na Liderança Africana

•

Ibrahim Governance Weekend

•

Bolsas de Investigação e de Estudo Ibrahim

•

Rede “Now Generation”

Bolseiros do programa Ibrahim de Bolsas de Investigação para a Liderança em anos anteriores:
2020
Eliam Kadewele (Malawi), CENUA
Hanan Taifour (Sudão), CCI
2019
Nadia Hamel (Argélia), BAD
Emmanuella Matare, (Zimbabué), CENUA
Anta Taal (Gâmbia), CCI
2018
Zukiswa Mqolomba (África do Sul), BAD
Valeria Bempomaah Mensah (Gana), CENUA
Ines Ayari (Tunísia), CCI

2015
Malango Mughogho (Malawi), BAD
Tshepelayi Kabata (República Democrática do Congo), CENUA
Vivienne Katjiuongua (Namíbia), CCI
2014
Charlotte Ashamu (Nigéria), BAD
Carl Manlan (Costa do Marfim), CENUA
Weyinmi Omamuli (Nigéria), CCI
2013
Joan Stott (África do Sul), BAD
Rebecca Teiko Sabah (Gana), CENUA

2017

Maureen Were (Quénia), Organização Mundial do Comércio

Robtel Pailey (Libéria), BAD

(OMC)

Ndapiwa Segole (Botsuana), CENUA
Oulimata Fall (Senegal), CCI

2012
Yvonne Apea Mensah (Gana), BAD

2016

Omolade Araba (Nigéria), CENUA

Mariam Yinusa (Nigéria), CENUA

Jacqueline Muna Musiitwa (Uganda/Zâmbia), OMC

Diane Sayinzoga (Ruanda), CCI

