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Peritos debatem governação em África em jornadas
que arrancam hoje na Praia

A Aliança para Reconstruir a Governação em África (ARGA) realiza hoje na
Cidade da Praia as primeiras Jornadas Anuais da Governação em África
(JAGA), cuja sessão de 2012 abordará o tema “África reinventa a sua
governação”.

De acordo com o Secretariado JAGA 2012, o Chefe de Estado cabo-verdiano, Jorge
Carlos Fonseca, preside à abertura das jornadas deste ano que decorrem até 12 de
Julho e fazem parte de uma iniciativa, a longo prazo, de construção de um projecto de
mudança para o continente denominada “ África Horizonte 2060”.

A iniciativa, segundo a mesma fonte, está construída em torno de quatro conferências
que serão realizadas de forma sucessiva. A primeira arranca hoje na Praia, estando já
programadas outras conferências sobre “África reinventa a sua economia” para 2013,
“África renegocia o seu papel no mundo” para 2014 (ambas ainda sem lugar definido
para realização)  e “Um projecto para 2060”, a ter lugar em Adis-Abeba, Etiópia, em
2015.

Participarão nas jornadas da Praia actores africanos e não africanos que “acreditam”
que a África pode “assumir o controlo do seu destino”, delinear os contornos de uma
nova perspectiva política, económica, social e cultural que irá colocar, “de forma
duradoura”, o continente na via da emergência, lê-se no documento da conferência.

Nas jornadas de hoje são esperados 72 convidados estrangeiros, de entre eles o
ministro da Função Pública e da Segurança Social do Burkina Faso, o ministro do
Ordenamento do Território e das Coletividades Locais do Senegal, o Alto-comissário
para a Reforma do Estado e Modernização Administrativa da Guiné Conacri,
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pesquisadores, professores universitários, jornalistas e representantes de fundações,
entre outras individualidades.
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Para deixar a sua opinião sobre esta notícia, por favor preencha o seguinte formulário.
A Ediçao deste jornal on-line reserva para si o direito de selecçao dos comentários,
ficando desde já estabelecido que comentários cujos conteúdos sao difamatórios,
xenófobos e atentatórios ao bom-nome de pessoas e instituiçoes nao serao publicados.
Exerça o seu direito de comentar qualquer artigo e ou notícia nesta página, mas faça-o
de forma educada e responsável.
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