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A Convergência da Juventude e 
Governação Africana (AYGC) é uma 
plataforma institucionalizada pela Youth 
Bridge Foundation (YBF) para abordar 
a lacuna entre a juventude e o governo, 
bem como criar uma via sustentada 
para preparar os jovens em África para 
a governação e liderança. Desde 2009, o 
AYGC tem servido como um programa 
de preparação de liderança durante todo 
o ano, com convergência anual de jovens 
e seus mentores. Ele serve como uma 
plataforma importante na formação de 
jovens na África nas áreas de:

((a) Preparação da Liderança

(b) Cascata de Mentoria

(c) Impacto na comunidade

(d) Rede e intercâmbios

Com o nível elevado de incidências 
da COVID-19 durante o período 
programado da 12ª edição do AYGC, a 
YBF foi orientada pelas recomendações 
da Organização Mundial da Saúde 
(OMS) para cancelar a convergência 
física do AYGC 2020. Inspirada pelo 
compromisso de construir uma África 
conectada e Jovens da diáspora e 
sustentando a alegria de ver as barreiras 
caírem conforme nos relacionamos na 
convergência anual, um AYGC 2020 
VIRTUAL foi realizado de 16 a 18 de

setembro de 2020 na Plataforma Zoom. 
A Convergência Virtual acolheu cerca 
de cem (100) jovens oriundos da África 
Anglófona, Francófona e Lusófona e da 
diáspora, bem como oito (8) Treinadores 
oriundos da África e da Diáspora.

O tema AYGC 2020 atualizado “COVID-19 
Recovery: Construindo Parcerias para o 
Desenvolvimento Comunitário Liderado 
por Jovens na África” sugere o valor das 
parcerias para a recuperação sustentável. 
Também ofereceu aos jovens delegados 
a oportunidade de iniciar conversas sobre 
a agenda de reconstrução centrada na 
juventude do continente.

A 12ª Edição teve pela primeira vez 
a participação de jovens da África 
Lusófona com a cerimônia de abertura 
dirigida por H.E. Olusegun Obasanjo 
(ex-presidente da Nigéria e membro 
eminente do AYGC). Entre as atividades 
realizadas, destacam-se as sessões 
plenárias e sindicais orientadas por 
treinadores e moderadores profissionais. 
Os delegados sob seu comitê de setor 
designado tiveram sessões deliberativas 
do sindicato, pesquisaram e propuseram 
soluções por esboços de moções que 
foram debatidas na Assembleia Geral e, 
finalmente, aprovaram uma resolução 
para a ação pós-AYGC.

PREÂMBULO
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MOÇÕES E DELIBERAÇÕES
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produz suas declarações de resultados 
no formato de resoluções. A Resolução 
é uma declaração formal de opinião 
proposta pelos delegados da 
Convergência sobre como lidar com 
questões atuais específicas. Como 
objetivo de cada Comitê, a resolução 
funciona e serve como uma declaração 
de determinação para o andamento de 
um assunto específico nele delineado. O 
objetivo da resolução é informar e educar 
os leitores para inspirar ação. 

Para cumprimento dos objetivos , as 
resoluções fazem duas coisas:

*Identificar e explicar o problema 
que precisa ser abordado (as 
cláusulas introdutórias): e

*Propor uma solução que abordaria 
o problema conforme identificado 
(as cláusulas operativas).
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No espírito da Carta da Juventude 
Africana, os Chefes dos Estados Africanos 
afirmam estar “CONVENCIDOS de 
que o maior recurso de África é a sua 
população jovem e que, através da sua 
participação activa e plena, os africanos 
podem ultrapassar as dificuldades que 
se avizinham”.

Cerca de 41% da população da África 
tem menos de 15 anos, enquanto outros 
19% são jovens entre 15 e 24 anos. A 
população jovem do continente se 
espelha na Comunidade da África 
Oriental (EAC), onde cerca de 45% dos 
150 milhões de pessoas no Quênia, 
Ruanda, Tanzânia e Uganda têm menos 
de 15 anos e outros 28% são jovens entre 
15 e 24 anos. A África está projetada para 
crescer rapidamente, atingindo 1,7 bilhão 
em 2030 e mais do que o dobro em 2050, 
para 2,5 bilhões em 2050 e 3 bilhões em 
2063. A África continua a ser o continente 
mais jovem, com uma média de 72% 
da população do continente com idade 
inferior a 35 anos (o superior limite 
máximo da definição de juventude 
de acordo com a Carta da Juventude 
Africana.

O continente, no entanto, ainda precisa 
colher as imensas oportunidades de seus 
ricos recursos, incluindo capital humano, 
uma vez que as questões críticas 
subjacentes à demografia do continente, 

especialmente aquelas relacionadas à 
geração jovem, não foram abordadas.

A prolongada marginalização da 
juventude, os baixos níveis de educação 
e capacidade, bem como a alta taxa 
de desemprego na África, devem ser 
considerados uma importante fonte de 
insegurança econômica que pode levar 
à desestabilização de qualquer sistema 
político e social. Os líderes políticos 
e corporativos da África, portanto, 
precisam iniciar processos sustentáveis 
para lidar com o fardo da marginalização 
dos jovens.

Reconhecendo que as consequências 
do COVID-19 nas vidas econômicas 
e sociais na África são graves, o 
tema Convergência virtual de 2020: 
“Recuperação do COVID-19: Construindo 
Parcerias para o Desenvolvimento da 
Comunidade Liderada por Jovens na 
África”, destacou o valor das parcerias 
para a recuperação sustentável 
. A realidade é que um Plano de 
Recuperação sustentável para a África 
requer esforços colaborativos que 
incluem a construção de parcerias 
centradas na juventude entre o governo, 
o setor privado, a sociedade civil e os 
cidadãos.

Como a nossa modesta contribuição para 
a construção de um ‘exército’ de jovens 
africanos e da diáspora capacitados

VISÃO GERAL DA CONFERÊNCIA
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contribui para lidar com as graves 
desigualdades no tecido socioeconômico 
em meio ao COVID-19, a Convergência 
da Juventude e Governação Africana 
tem desde o início, servido como uma 
plataforma importante para a preparação 
, mentoria, networking e impacto 
comunitário para jovens na África e na 
Diáspora.

Nós, jovens delegados na 12ª 
Convergência de Juventude e 
Governação Africana realizada 
virtualmente na plataforma de zoom 
de 16 a 18 de setembro de 2020 sob o 
tema “COVID-19 Recovery: Construindo 
Parcerias para o Desenvolvimento da 
Comunidade Liderada por Jovens na 
África”, organizado pela Youth Bridge 
Fundação;

Reconhecer que a adoção da Agenda 
2063 da UA oferece uma oportunidade 
para a África remodelar o seu destino; 
especialmente porque planejamos uma 
recuperação do COVID-19

Considerando que, com 72% de sua 
população de mais de 1,3 bilhão com 
menos de 35 anos, a África continua 
sendo o único continente com um 
crescimento significativo da população 
jovem; Presidente da Sessão

Reconhecendo que a atual dinâmica 
demográfica da África (crescente 

população jovem) apresenta ameaças e 
oportunidades para o desenvolvimento 
nacional e continental;

Estamos seriamente preocupados com 
facto de que um terço dos adolescentes 
em idade do ensino médio (12-14 anos) 
e mais da metade dos jovens em idade 
do ensino médio (15-17 anos) não estão 
na escola. A África ainda abriga mais 
da metade das crianças fora da escola 
em idade primária (6-11 anos) em todo o 
mundo.

Alarmados pela contínua marginalização 
da maioria do continente - os jovens, 
bem como as pessoas com deficiência 
(PWDs) no acesso à educação de 
qualidade e emprego em todos os níveis 
da sociedade e reconhecimento na 
governança e nos principais processos de 
tomada de decisão pública;

Convencidos de que as coalizões de 
jovens atores inclusivos são necessárias 
para realizar a Agenda 2063;

Lamentamos pela ausência de 
oportunidades adequadas para 
desenvolver as capacidades dos jovens 
para se envolverem de forma significativa 
nos processos de diálogo sobre o 
desenvolvimento;



Reunidos como jovens do Continente e 
da Diáspora para deliberar sobre oito (8) 
questões temáticas mescladas por meio 
de Comitês:

Os delegados trabalharam nos seguintes 
Comitês:

1. Comitê de Agricultura e Segurança 
Alimentar

2. Comitê de Educação

3. Comitê de Governança, Liderança 
e Responsabilidade

4. Comitê de Gênero, Igualdade e 
Inclusão Social

5. Comissão de Assuntos Externos e 
da Diáspora

6. Comitê de Emprego e 
Desenvolvimento Empresarial

7. Comitê de Saúde

8. Comitê de Artes e Cultura Criativas
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Perspectiva histórica

Aqueles que negam a História, não só deixarão de 
aprender dele, mas são essencialmente como um 

povo sem um compasso. Devemos analisar a História, 
devemos crítica História, e devemos desenhar a direita 

lições do COVID 19 para nos liderar!

Comida segura

Uma das principais consequências do COVID 19 é a fome. 
Comida a segurança é uma busca fundamental que 

devemos obter direito na recuperação COVID 19. Assim 
que fizermos isso e construir parcerias com a Juventude, 

tudo seguirá o exemplo.

Desenvolvimento Comunitário e Juventude

Eu acredito que a primeira coisa que devemos 
fazer como jovens devem se unir para garantir que 

o recuperação na Economia COVID 19 torna-se 
permanente.

Devemos juntos em parceria com a Juventude, 
concordar para o Desenvolvimento da Comunidade que 

estará em o melhor interesse do continente.

Keynote Address, AYGC 2020 VIRTUAL
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Relembrando o Segundo Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS 2), 
que visa acabar com a fome, melhorar 
a nutrição e promover a agricultura 
sustentável e melhorar a segurança 
alimentar até 2030.

Alarmados com o efeito combinado 
do COVID-19, juntamente com a má 
implementação de políticas, resultando 
em interrupção dos sistemas alimentares 
e sua conseqüente saúde precária, 
desnutrição e fome,

Observando com profunda preocupação 
o declínio do investimento público e a 
fraca adoção de novas tecnologias na 
agricultura, apesar de seu potencial para 
melhorar as parcerias em programas de 
desenvolvimento comunitário liderados 
por jovens e reduzir a insegurança 
alimentar durante e após a era COVID-19,

Nós:

Recomendar a necessidade de os 
estados membros encorajarem soluções 
inovadoras como a agrossilvicultura 
que cria resiliência e regeneração nos 
sistemas alimentares e também envolve 
parcerias público-privadas na garantia de 
alimentos para os países de África;

Apelo aos Estados membros da União 
Africana (UA) para que promovam 
parcerias entre atores do setor privado, 
especialmente pequenas e médias 
empresas e agências de financiamento

internacionais no aproveitamento de 
tecnologias para o desenvolvimento da 
agricultura;

Incentive os governos a criar um 
espaço de trabalho co-rural, onde 
jovens e agricultores rurais trabalharão 
com as mãos em luvas para gerar 
soluções inovadoras que envolvam 
desenvolvimento de mercado, produção, 
agregação de valor, logística e cadeia de 
suprimentos.

Submitted by:

Titilayo Kemi Kings – Chair, Oluwadare Erioluwa Jesutofunmi, 
Echoga Daniel Abu, Adedotun Aanuoluwapo, Akinwunmi 
Ayanwale, Mramba Clara, Ogunbowale Esther Sinmiloluwa, 
Omoleye Mayowa Jacobs, Fatunde Esther Olayinka, Oladipo 
Oluwatobi Joel, Oluwagbemi Israel Adegbile, Obani Chika David, 
Olorunsike Tosin Michael, Fashola Joseph Olamide.
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Observando com pesar, que cerca de 258 
milhões de crianças e jovens em idade 
escolar estavam fora da escola antes do 
início da pandemia;

Profundamente perturbado, que a 
pandemia aumentou ainda mais a 
lacuna de desigualdade na educação, 
com 89 por cento dos alunos sem acesso 
a computadores domésticos e outros 
dispositivos eletrônicos e 82 por cento 
sem acesso à Internet, metade dos quais 
estão na África;

Totalmente alarmado, que o número de 
crianças em países do terceiro mundo 
incapazes de ler uma frase simples até 
o final da escola primária aumentará 
e muitos estudantes pré-terciários 
a terciários na África Subsaariana 
provavelmente não retornarão à escola;

Reconhecendo que a pandemia 
COVID-19 poderia reduzir a ajuda à 
educação em 12 por cento, uma vez 
que as prioridades dos doadores 
provavelmente mudarão para o setor de 
saúde e outras emergências.

Nós:

Recomendar que os governos dêem 
mais atenção aos sistemas educacionais 
do que antes da pandemia, por meio de 
maiores investimentos na infraestrutura 
necessária para apoiar o e-learning nos 
nos países;

Solicite às agências doadoras que 
mantenham a ajuda à educação, visto 
que a pandemia Covid-19 continua a 
impactar negativamente o setor, para 
garantir que o financiamento adequado 
esteja disponível para a recuperação do 
setor.

Além disso, recomendo que o ensino 
não se limite apenas a plataformas de 
e-learning, mas também por meio de 
rádio, centros de informação e televisão 
para atender a muitos alunos sem 
acesso à conectividade para garantir a 
aprendizagem contínua.

Convide instituições educacionais a se 
associarem a provedores de serviços de 
Internet para dar uma taxa zero ao seu 
Learning Management System (LMS) 
para permitir o acesso dos alunos à 
medida que os professores são treinados 
para acessar e utilizar plataformas de 
e-learning para ensino e aprendizagem 
eficazes remotamente.

RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
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Reconhecendo que os jovens com 
menos de 35 anos, que representam 
a maioria da força de trabalho do 
continente, permanecem marginalizados 
por líderes políticos gerontocráticos que 
são menos responsáveis;

observando que os jovens africanos são 
vistos como jovens demais para ocupar 
certos cargos de liderança na governança 
política de seus países;

reafirmando que o acesso às tecnologias 
necessárias no espaço global das 
comunicações é essencial para reduzir 
a corrupção e promover a transparência 
nos governos africanos.

observando com pesar, a falta de 
compromisso dos estados membros 
da Pan-African e-Network (PAeN) em 
alocar recursos para construir a rede 
Pan-Africana de Tele-Educação e Tele-
Medicina com conteúdo em outras 
línguas oficiais da União Africana 
(francês, árabe e português).

observando com profunda preocupação 
que o Prêmio Ibrahim de Realização na 
Liderança Africana é capaz de identificar 
líderes que merecem o Prêmio todos os 
anos devido à má liderança.

profundamente preocupados com o alto 
custo de entrada na política na África, 
que mantém as vozes dos jovens de lado,

em vez de prepará-los para uma 
participação ativa na governança,

profundamente preocupado com 
a limitada operacionalização da 
governança eletrônica e o uso de TIC na 
governança, juntamente com sistemas 
de monitoramento ineficazes nos níveis 
local e nacional,

Nós:

apelar a apoio governamental financeiro 
e logístico, para expandir e fortalecer 
plataformas lideradas por jovens, como 
a Juventude da África e Convergência 
de Governação (AYGC) e a plataforma 
Youthconnekt para servir como 
plataformas nacionais de convergência 
de jovens.

Recomendamos fortemente a adoção 
e uso de Tecnologias de Informação 
e Comunicação na governança para 
garantir a sustentabilidade da Rede 
Eletrônica Pan-Africana (PAeN), 
especialmente em medidas de 
recuperação pós-cobertas.

recomendar uma forte colaboração entre 
os atores governamentais e privados para 
fornecer políticas e serviços direcionados 
para preparar adequadamente a 
população jovem para posições de 
liderança em todos os níveis.

RESOLUÇÃO DA COMISSÃO DE GOVERNANÇA, LIDERANÇA E RESPONSABILIDADE 
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Reconhecendo que a Organização 
Internacional do Trabalho estima que 
195 milhões de empregos podem ser 
perdidos com a pandemia de Covid-19, 
afetando as mulheres no setor informal, 
já que as economias africanas se 
contraem em 1,4% a 7,8% no PIB.

profundamente preocupado que a 
violência baseada no gênero aumentou 
148% em um ano, globalmente devido 
aos confinamentos que resultaram 
em tensões e tensões criadas pela 
insegurança, saúde e estresse 
relacionado ao dinheiro.

observando com pesar que os grupos 
mais afetados são pessoas com 
deficiência, pessoas de comunidades 
empobrecidas, bem como mulheres 
e crianças, que não têm acesso a itens 
essenciais como alimentação, saúde e 
serviços vitais,

Nós:

recomendar que os governos 
invistam mais no setor informal e no 
desenvolvimento de micro, pequenas 
e médias empresas para criar mais 
oportunidades de emprego que 
acomodem habilidades práticas.

instamos fortemente a inclusão 
de populações marginalizadas nas 
principais tomadas de decisão para

garantir que as leis e políticas adotadas 
as capacitem na era pós-COVID.

Recomendar que governos, organizações 
não governamentais e o setor privado 
desenvolvam estratégias para coletar 
dados sobre todas as pessoas com 
deficiência para oferecer-lhes apoio 
durante e após a pandemia de Covid-19.

Submitted by:

Aarthi Burtony, Obani, Chika David, Thandeka Jabane, Sharon 
Nana Abena Oteng, Afolabi Isaiah. 
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Reconhecendo com profunda 
preocupação que a pandemia de 
Covid-19 prejudicou a capacidade do 
continente de alavancar os recursos 
humanos na África e na Diáspora para 
parcerias internacionais e sistemas de 
apoio impactantes para a juventude 
africana.

compreendendo que os mecanismos 
internos existentes nas instituições 
regionais têm o potencial de ajudar a 
combater a pandemia COVID-19 e as 
crises futuras.

observando que a implementação 
da ‘Conta Poupança African Sankofa’ 
em Gana poderia ser replicada na 
África e encorajar ‘oportunidades 
de investimento da Comunidade da 
Diáspora em todo o mundo,’ na era pós-
Covid-19.

Nós:

defender disposições que permitam 
à primeira geração da Diáspora 
Africana ter permissão para aderir à 
União Africana como cidadãos com 
dupla nacionalidade, para que possam 
contribuir para o crescimento económico 
e social do continente.

encorajar fortemente os estados a apoiar 
os mecanismos existentes dentro das 
instituições regionais, como o Centro

Africano para o Controle e Prevenção de 
Doenças para promover inteligência e 
compartilhamento de informações na 
luta contra COVID-19 e outras ameaças 
semelhantes.

recomendar que o Fundo de Resposta 
da UA COVID-19 administrado pela União 
Africana seja usado para mitigar os 
efeitos socioeconômicos e humanitários 
da pandemia na África.

Submitted by: 

Nakie Davies [Committee Chairperson], Estelle Quaye 
[Rapporteur], Nimatu Ibrahim, Kagiso Makhudu, Ishaaqa Olagunju, 
Bonaventure Gwelengwe.
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Profundamente perturbado pelo colapso 
das empresas durante a pandemia 
Covid-19 devido à sua incapacidade de 
acessar os fundos de ajuda alocados 
porque não possuem estruturas para se 
qualificar para tais pacotes;

notando com pesar que a África 
é amplamente dependente de 
importações devido à injeção limitada 
de tecnologia em seus processos 
de produção, resultando em baixa 
produtividade;

alarmado que a pandemia Covid-19 
levou a perdas massivas de empregos, 
à medida que as empresas tentam 
se manter à tona, diminuindo 
significativamente a renda de muitas 
famílias africanas.

Por isso:

exortar os governos a apoiarem as 
empresas indígenas promovendo 
estratégias de substituição de 
importações, incentivando o aumento 
da produção e do consumo de produtos 
nacionais, ao mesmo tempo que reduz o 
consumo de bens importados;

propor ainda a construção de uma 
rede rodoviária e ferroviária eficiente, 
conectando toda a África para ajudar a 
mover a logística através das fronteiras 
e promover a exportação em todo o 
continente.

recomendar que o Banco Africano de 
Desenvolvimento (BAD) trabalhe com os 
governos para apoiar o empreendedorismo 
para a criação de riqueza para os jovens 
africanos;

recomendam ainda que os parceiros do 
BAD a organizações lideradas por jovens 
forneçam formação em competências 
digitais para o desenvolvimento de 
capacidades que posicionam os jovens 
para empregos na área tecnológica;

Recomendamos enfaticamente que os 
governos trabalhem com os sindicatos 
para implementar medidas de retenção de 
emprego e proteção social que forneçam 
incentivos aos empregadores em tempos 
de crise.

Submitted by: 

William Adegoke, Okewa Owoeye, Seth Adjaben, Olushola Oyeranmi, 
Isaac Oluwagbemi, Nathaniel Luz, Thierno Oumar Diogo Bah, 
Babatunde Badewa, Aissatou Bella Bah, Goodness Eniola, Bukola Ojo, 
Charles Oduro-Gyamfi. 
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referindo-se aos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável três (3), 
que enfoca a garantia de vidas saudáveis 
e a promoção do bem-estar para todos 
em todas as idades;

relembrando ainda que as Estatísticas 
Mundiais da Saúde de 2019 indicaram 
que, apesar do progresso em direção aos 
ODS, o indicador de saúde mostra um 
progresso estagnado e um crescimento 
negativo nas doenças não transmissíveis;

observando com profunda preocupação 
a falta crônica de investimento no 
setor de saúde, que priva a maioria da 
população de acesso a serviços de saúde 
adequados;

relembrando que, apesar das inúmeras 
vantagens que a adoção dos objetivos 
3 e 17 dos ODS pode trazer para os 
resultados de saúde de África, não foram 
formadas muitas parcerias significativas 
para o efeito;

reconhecendo que todo jovem africano, 
rico ou pobre, homem ou mulher, deve 
proteger sua saúde física, mental e social;

Nós:

recomendar que os governos invistam 
na prestação de cuidados de saúde e 
iniciem uma reestruturação holística dos 
sistemas de saúde para uma prestação 
de cuidados de saúde eficiente, 
transparente e de qualidade;

cobrar iniciativas lideradas por 
jovens para alavancar parcerias com 
o governo e o setor privado para 
conduzir a recuperação completa (tanto 
mental quanto socioeconômica) de 
sobreviventes covid-19 identificados 
ou ainda a serem identificados 
(especialmente jovens africanos);

encoraje os jovens africanos a 
procurarem aconselhamento social 
quando sentirem sinais de depressão, 
praticar exercícios regularmente, comer 
de forma saudável e aproveitar os cursos 
online gratuitos oferecidos por muitas 
universidades sobre saúde mental.

Submitted by: 

Dr. Job Kasweshi-Chair, Tanko Kpeb Nura Mabrukatu, Komilogbon 
Gift, Oyindamola Ilesanmi, Grace Uwizeye, Precious Afaoma 
Chiazor, Daniel Mizinga, Eliseus Olaoluwa, Pumulo Mutemwa, 
Louisa Esperance Jere, Sally Atieno Odunga, Godwin Oladele 
Akelemon.
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Recordando que a contribuição 
da economia criativa para o 
desenvolvimento inclusivo está 
ganhando apoio a nível nacional e global 
devido à contribuição da cultura para o 
desenvolvimento sustentável;

reiterando o papel da cultura como 
promotora do crescimento econômico 
inclusivo e sustentável, por meio da 
oferta de empregos e trabalho decente 
para todos;

reconhecendo que a pandemia 
expôs a Indústria Criativa a incertezas 
econômicas que afetam sua contribuição 
para a prosperidade nacional e global;

Reconhecendo que o efeito da pandemia 
traz consequências negativas para um 
setor já negligenciado;

observando ainda, que o valor de 
mercado global de bens e serviços 
criativos comercializados, que atingiu 
US $ 547 bilhões em 2012, pode 
aumentar significativamente com apoio 
consistente;

Convencidos de que este apoio poderia 
vir na forma de assistência oficial ao 
desenvolvimento e mobilização de 
recursos internos;

Lembrando ainda que negligenciar este 
setor que gera até 3% do PIB global, 
aponta para a falta de consciência do 
valor e do potencial econômico que 

para a geração de empregos para os 
jovens.

Nós:

Apelamos nossos governos a introduzir 
políticas para o avanço da indústria 
criativa, ao mesmo tempo em que 
impõem regulamentações para proteger 
os direitos de propriedade intelectual.

Recomende que os órgãos 
criativos treinem seus membros no 
desenvolvimento de conteúdo para 
impulsionar o crescimento da indústria 
de acordo com o ODS 17.

Além disso, recomendam que os 
governos implementem sistemas para 
coletar dados precisos das agências e 
partes interessadas relevantes, por meio 
de projetos de pesquisa que capturem 
a receita gerada, o valor econômico e as 
oportunidades na indústria criativa.

Submitted by:

Ekene Ezeji, Timothy Yaw Acheampong, Gboyega Arowolo, Moody 
Simasiku Mwiya, Patrick William Dodoo
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Fui delegado na Convergência Africana de Juventude e 
Governação, um encontro de mais de 25 países, onde participei 
como membro do Comité de Emprego e Desenvolvimento 
Empresarial. Discutimos o impacto do COVID 19 e o caminho a 
seguir como continente. networking é a nova mina de ouro em 
nosso tempo, e acessar comunidades globais é o caminho a seguir. 
É por isso que adoro o fato de me conectar com pessoas incríveis 
em todo o mundo. Foi um evento incrível que valeu o tempo e os 
sacrifícios colocados para organizá-lo. A experiência foi alucinante! 
Estou ansioso para AYGC 2021!

Okewa Omorinade Owoeye, ex-alunos do AYGC 2020

Minha experiência no AYGC este ano me deixou muito 
esperançoso sobre a mudança que desejamos ver no 

continente africano, liderada por nossa população jovem. 
A maioria dos delegados que conheci compareceu a 

Convergência porque acreditam no potencial da Juventude 
Africana. As suas contribuições durante as sessões da comissão 

procuraram despertar a paixão da Juventude Africana para 
se levantar e assumir as rédeas do Desenvolvimento do 
continente, especialmente em Governação, Liderança e 

Responsabilidade.

ibrahim Bancie Hussein, presidente do comitê, AYGC 2020

Não me diga que os jovens não são disciplinados, 
trabalhadores e inteligentes. posso dizer com segurança que 
são tudo isto e muito mais, porque no segundo dia do AYGC 
2020, trabalhei até tarde na minuta das moções com a minha 
jovem e responsável equipa, na comissão das Artes e Cultura 
Criativas. estava em preparação para o debate na Assembleia 
Geral do dia seguinte, onde esperávamos que nossas moções 
fossem votadas e para possíveis saídas nas Nações Unidas, 
UNESCO, etc. Estou realmente inspirado que há esperança 
para o futuro da governança na África !

ekene Ezeji, Coach do Comitê, AYGC 2020

até AYGC 2020, sempre senti que os africanos continuarão 
separados por causa das barreiras linguísticas; Divisões 

Anglófonas, Francófonas e Lusófonas, mas o Secretariado 
e a Equipa da YBF fizeram bem em colmatar esta lacuna 

fornecendo documentos de Convergência em Português e 
Francês e tambémfornecendo tradução, portanto, tornando 

as deliberações com os mais de 100 participantes muito 
animadasdepois da Convergência, escrevi um artigo no meu 

site “Epito Repórter” (em português) que ressoou e ganhou 
visibilidade em toda a região lusófona de África. Estou ansioso 
para participar, aprender e contribuir com meu conhecimento 

no AYGC 2021.

simão Pascoal Hossi, ex-aluno do AYGC 2020 de Angola 
(África Lusófona)
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GALERIA

André Massina, coach de Emprego e
 Empreendedorismo

O Eminente Fellow do AYGC H.E Olusegun 
Obasanjo dá discurso de abertura na cerimônia 

de abertura

uma seção de delegados durante a sessão 
plenária

Boas-vindas e sessão de networking no 
primeiro dia 

Boas-vindas e sessão de networking no 
primeiro dia 

Ekene Ezeji, moderadora AYGC 2020 Olusola Amusan, moderadora AYGC 2020
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