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Governação em África em debate na Cidade da
Praia
Iniciou hoje na Cidade da Praia as
primeiras Jornadas Anuais da
Governação em África, sob o lema
“África reinventa a sua
Governação”. Estas jornadas que
decorrem de 9 a 12 de Julho visam a
longo prazo a construção de um
projecto de mudança para o
continente Africano intitulado

RTNTE Radiotelevisão e Novas
Tecnologias Educativas no

“África Horizonte 2060”

Facebook

“África reinventa a sua governação” é o tema da Primeiras Jornadas Anuais (JAGA) promovida pela Aliança
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para Reconstruir a Governação em África, que a longo prazo pretende construir um projecto de mudança
denominado “África Horizonte 2060”. As jornadas deste ano estão construídas em torno de uma serie de
quatro conferências que serão realizadas anualmente até 2015.

91 pessoas gostam de RTNTE Radiotelevisão e Novas
Tecnologias Educativas.

O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca que presidiu a abertura deste evento
frisou “que esta primeira conferência pretende debruçar-se sobre questões de maior importância como a
organização das sociedades em torno de valores e princípios partilhados, as relações entre a tradição e a
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modernidade, a refundação do Estado pós colonial através da descentralização e integração regional e
também a promoção de uma gestão adaptada e inclusiva dos assuntos políticos e a construção das
condições de segurança e paz duráveis”.
Ainda no âmbito do seu discurso o chefe do Estado Cabo verdiano adiantou “que o trajecto de Cabo Verde
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tem sido deveras positivo e eles decorre de um conjunto de factores que integram aspectos específicos,
locais e outros mais gerais”, avançando que destacaria o processo de formação da Nação Cabo -verdiana
que nos proporcionou a possibilidade de criar uma realidade humana diversificada em termos físicos e
culturais, facilitador de diálogo, do entendimento e da permuta de valores.
O Rresidente da República sublinhou ainda que no caso de Cabo Verde para além de um importante esteio
económico a emigração tem contribuído muito para a evolução das ideias e para o debate no seio da nossa
sociedade, afirmando que ela é sem duvida um dos pilares e um dos aspectos mais marcantes da nossa
sociedade.
Por seu lado, Assane Mbaye, Coordenador da Aliança para Refundar a Governação em África realçou que
estão conscientes que a África se constrói através dos amigos do Continente e por isso convidaram para
estar presentes nestas primeiras jornadas, Africanos na Diáspora e Parceiros de África que acreditam neste
projecto, visto que a África se constrói através dos Africanos e de outras pessoas no mundo.”
De realçar que nestas primeiras jornadas anuais de governação em África estão presentes convidados cabo
verdianos e estrangeiros, pesquisadores, professores universitários representantes de fundações entre
outros.
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