
 

 

 

COMUNICADO DE IMPRENSA  

 

A Fundação Mo Ibrahim lança o Índice Ibrahim de Governação Africana de 2018 

(IIAG) na segunda-feira, 29 de Outubro de 2018 
 

A Fundação Mo Ibrahim (MIF) tem o prazer de anunciar o lançamento do 12.º Índice Ibrahim de Governação 

Africana (IIAG) anual, que terá lugar na segunda-feira, 29 de Outubro de 2018, altura em que os dados serão 

comunicados publicamente em  mo.ibrahim.foundation. Para assinalar o lançamento, o Dr. Mo Ibrahim vai 

participar em directo no Facebook Live para discutir ao vivo os principais resultados e as tendências 

verificadas este ano na evolução da governação pública em África.  

 

O Dr. Mo Ibrahim será acompanhado por um painel de especialistas africanos, representantes das vozes 

emergentes da nova geração do continente, Yvonne Apea Mensah do Gana, e Nasi Rwigema da África do Sul, 

que vão contribuir com as suas próprias opiniões sobre as conclusões do Índice deste ano. O painel vai 

também responder às questões colocadas no momento pelos utilizadores online. 

 

Na sequência do lançamento, a Fundação Mo Ibrahim  irá promover, em parceria com o Mecanismo Africano 

de Avaliação pelos Pares (African Peer Review Mechanism - APRM), um debate ao mais alto nível para discutir 

as conclusões a 2 de Novembro, sexta-feira, em Pretória, na África do Sul. Este evento será detalhado num 

comunicado de imprensa em separado. 

 

Lançamento global do IIAG 2018: 29 de Outubro de 2018 

 

O Índice Ibrahim de Governação Africana constitui um instrumento sem paralelo que faculta a análise 

mundial mais abrangente da qualidade da governação nos países africanos. Através do Índice, a Fundação 

Mo Ibrahim procura capacitar os governos, os cidadãos, as empresas, o meio académico, os decisores 

políticos e os analistas para que usem as suas conclusões como uma ferramenta de avaliação rigorosa do 

fornecimento de bens e serviços públicos e na orientação da discussão sobre a governação em África. Neste 

sentido, os dados são livremente disponibilizados todos os anos através do Portal de Dados do IIAG 

(iiag.online).  

 

• O lançamento do IIAG 2018 terá lugar online num evento Facebook Live de 30 minutos em que Mo 

Ibrahim e dois representantes das vozes emergentes da nova geração do continente vão trazer a 

discussão directamente ao público para fomentar o diálogo através das redes sociais, utilizando as 

hastags #IIAG e #AskMIF.  

• Compilando uma recolha de dados de dez anos, o IIAG 2018 está numa posição privilegiada para 

medir as tendências na governação, fornecendo uma análise aprofundada da forma como a 

qualidade de governação tem evoluído nos últimos cinco anos (2013-2017), no contexto da última 

década (2008-2017) e na identificação de quais foram ou poderão vir a ser os factores-chave de 

transformação de África.  

http://mo.ibrahim.foundation/
http://iiag.online/


 

 

• Em cada publicação anual, a Fundação Mo Ibrahim - com a colaboração do Conselho Consultivo do 

IIAG – procura continuamente melhorar a estrutura, o conteúdo e a metodologia do IIAG. Com a 

revisão anual do relatório, a Fundação actualiza todas as tabelas do Índice. 

• As versões anteriores do IIAG incluíam dados a partir de 2000 em diante. O IIAG 2018 faculta pela 

primeira vez dados de governação comparáveis apenas para a última década, reforçando assim a 

robustez das conclusões. 

• Pela primeira vez, uma avaliação da inclusão dos jovens faz parte do IIAG. Através do indicador 

Promoção da Integração Socioeconómica dos Jovens (fornecido pela Global Integrity), o Índice avalia 

a existência de estratégias e políticas governamentais para o incremento da integração 

socioeconómica dos jovens. 

• O IIAG deste ano conta com um foco de análise adicional que incide sobre o enquadramento de 

temáticas e assuntos mais abrangentes, incluindo as oportunidades económicas para os cidadãos de 

África, o crescimento demográfico, a transparência e a responsabilidade social. 

• A análise por década inclui os mais recentes desempenhos de governação, elevando a fasquia em 
áreas como Saúde, em que os países devem adoptar modelos de referência mais actuais. 

• O IIAG conta com análises relativas a 102 indicadores em 35 instituições de dados africanas e globais 

independentes, que abrangem os 54 países africanos em áreas como Segurança e Estado de Direito, 

Participação e Direitos Humanos, Oportunidade Económica Sustentável e Desenvolvimento Humano. 

• O Portal de Dados possui uma interface intuitiva que oferece análises personalizadas dos escalões, 

classificações e tendências de governação para cada país. Os utilizadores podem criar e imprimir 

tabelas e gráficos com base nos dados. 

 

Facebook Live com o Dr. Mo Ibrahim, acompanhado por Yvonne Apea Mensah e Nasi Rwigema  

- Data: Segunda-feira, 29 de Outubro de 2018  

- Hora: 12h00 (GMT)  

- Local: https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation 

- Transmissão ao vivo a partir da sede da Fundação Mo Ibrahim, onde o Dr. Mo Ibrahim e os 

especialistas em assuntos africanos Yvonne Apea Mensah, do Gana, e Nasi Rwigema, da África do 

Sul, irão destacar as conclusões e as tendências identificadas no Índice deste ano e irão responder 

questões colocadas pelos espectadores em tempo real.  

- No dia do evento, os espectadores poderão colocar questões directamente através da secção de 

comentários no live feed ou, em alternativa, através do Facebook e do Twitter utilizando a hashtag 

#AskMIF. 

 

Contacte a Fundação 

 

• Para mais informações ou para solicitar uma entrevista com um porta-voz  da Fundação Mo Ibrahim, 

contacte:  

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

Departamento de Comunicação da Fundação Mo Ibrahim, 

mifmedia@portland-communications.com, +44 20 7554 1743  

• Participe no debate: #IIAG, #AskMIF (para o evento Facebook Live) 

http://mo.ibrahim.foundation/iiag/advisory-council/
https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation
http://mo.ibrahim.foundation/about-us/board/
mailto:umar.z@moibrahimfoundation.org
mailto:mifmedia@portland-communications.com


 

 

• Visite directamente o Portal de Dados do IIAG: iiag.online 
o Consulte as principais conclusões e faça download do Relatório do Índice: 

mo.ibrahim.foundation 

• Pode seguir a Fundação Mo Ibrahim no: 

o Website: mo.ibrahim.foundation 
o Twitter: @Mo_IbrahimFdn 
o Facebook: https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation 
o YouTube: https://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation 
o Instagram: https://instagram.com/moibrahimfoundation  

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

 

Notas aos Editores: 

 

Sobre a Fundação Mo Ibrahim 

A Fundação Mo Ibrahim foi criada em 2006, orientada para a importância decisiva da liderança e da 

governação em África. Ao proporcionar ferramentas de apoio ao progresso da liderança e da governação, a 

Fundação visa promover a mudança relevante no continente. 

 

A Fundação, que não tem por objecto a concessão de subvenções, concentra-se na definição, na avaliação e 

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

• Índice Ibrahim de Governação Africana 

• Prémio Ibrahim de Excelência na Liderança Africana 

• Fórum Ibrahim 

• Bolsas de Investigação e de Estudo Ibrahim 

 

Quais são as novidades no 2018  Índice Ibrahim de Governação Africana? Descubra aqui: 

http://mo.ibrahim.foundation/news/2018/whats-new-2018-ibrahim-index-african-governance-time-series-

focus-youth-improved-data/  

 
Sobre Yvonne Apea Mensah 

Yvonne é actualmente Chefe de Direcção do Departamento de Governação e Paz para África do 
Secretariado da Commonwealth. Chefiou anteriormente o Gabinete do Secretário-Geral Adjunto e foi 
Conselheira dos Assuntos Políticos (África), também do Secretariado da Commonwealth.  
 
Antes, exerceu cargos como Gestora de Programas na The Economist Intelligence Unit e Gestora de 
Projectos (África e assuntos legais) no International Centre for Trade and Sustainable Development.   
 
Foi Delegada do Programa de Liderança Ibrahim em 2012, junto do Gabinete do Presidente do Banco 
Africano de Desenvolvimento.  
 

Sobre Nasi Rwigema  

http://iiag.online/
http://mo.ibrahim.foundation/
http://mo.ibrahim.foundation/
https://twitter.com/Mo_IbrahimFdn
https://www.facebook.com/MoIbrahimFoundation
https://www.youtube.com/user/moibrahimfoundation
https://instagram.com/moibrahimfoundation
https://www.linkedin.com/company/moibrahimfoundation
http://mo.ibrahim.foundation/news/2018/whats-new-2018-ibrahim-index-african-governance-time-series-focus-youth-improved-data/
http://mo.ibrahim.foundation/news/2018/whats-new-2018-ibrahim-index-african-governance-time-series-focus-youth-improved-data/


 

 

Nasi é presentemente bolseiro Ibrahim, estudante de MBA no programa de Gestão e Administração 
Empresarial na London Business School.  Tem uma licenciatura em Aeronáutica com especialização a nível 
de mestrado em Engenharia Aeroespacial, Aeronáutica e Astronáutica da Universidade de Witwatersrand.  
 
Antes de iniciar o seu MBA, trabalhou no sector de energias renováveis em África como Gestor de Projectos 
na Solafrica Thermal Energy e como Director de Projectos na Solafrica Energy.  
 
Trabalhou também como Director-Adjunto na Metier Private Equity, na área de Consultoria de Capital 
Sustentável, e foi investigador no Conselho para a Investigação Científica e Industrial (CSIR) na África do Sul.  
 


